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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν ηελ αλάπηπμε κηαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο 

ειεθηξνληθψλ λαπιψζεσλ γηα ηελ εχξεζε ησλ θαηάιιεισλ θνξηίσλ θαη πινίσλ, ηελ απνζηνιή 

πξνζθνξψλ θαη ηελ ειεθηξνληθή ζχλαςε λαπινζπκθψλσλ.  Πξφθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή ζηελ 

νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε πινηνθηήηεο δειαδή νη θάηνρνη ησλ πινίσλ θαη νη λαπισηέο δειαδή 

νη θάηνρνη ησλ θνξηίσλ. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα αλεβάζνπλ ηα πινία είηε 

ηα θνξηία ηνπο θαη λα εθδειψζνπλ ελδηαθέξνλ γηα θάπνην πινίν ε θνξηίν αληίζηνηρα. Μπνξνχλ 

αθφκα λα θαηαγξάςνπλ λαπιψζεηο θαη λα δνπλ ρξήζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία βνεζνχλ 

ζηελ επηινγή ηεο πην ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο. Δπίζεο δηαηίζεηαη έλαο κεραληζκφο 

αμηνιφγεζεο ησλ πινηνθηεηψλ απφ ηνπο λαπισηέο αθνχ έρεη θαηαγξαθεί κηα λαχισζε. Οη 

πινηνθηήηεο απνθηνχλ βαζκνινγία κε βάζε ηηο κεηαθνξηθέο ηνπο ππεξεζίεο θαη κε βάζε ηελ 

αμηνπηζηία ηνπο. Απηφ δηεπθνιχλεη ηνπο λαπισηέο ζην λα επηιέμνπλ ηνλ πην αμηφπηζην 

πινηνθηήηε.  Ζ εθαξκνγή έρεη ηηο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ ζα έπξεπε λα έρεη κηα αληίζηνηρε 

πιαηθφξκα , αιιά ρξεηάδεηαη θαη άιιεο βειηηψζεηο θαη επεθηάζεηο ψζηε λα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ επηρεηξήζεηο.  

Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή απνηειείηαη απφ 4 θεθάιαηα. ην 1
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξηγξαθή 

ησλ εηδψλ λαχισζεο, ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζε κηα λαχισζε θαη ην πψο γίλεηαη ε 

δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. ην 2
ν
 θεθάιαην γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ησλ 

εθαξκνγψλ πνπ ππάξρνπλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο λαπηηιίαο θαη κεηέπεηηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

λαπιψζεσλ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη ην ζχζηεκα Vessel Bot. ην 3
ν
 θεθάιαην γίλεηαη 

παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο κε ηελ ρξήζε εηθφλσλ θαζψο θαη ησλ κειινληηθψλ επεθηάζεσλ. 

ην 4
ν
 θεθάιαην επηζεκαίλεηαη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γίλεηαη κηα αλάιπζε ησλ 

ηερλνινγηψλ θαη ησλ γισζζψλ πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ.   
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ABSTRACT 

 

This master thesis aims to develop an e-chartering web - based platform for the finding of ships 

and cargoes, the sending offers and the attaching e-signed charter parties. This application can 

be accessed by ship owners and the charterers (cargo owners). Users can make vessel or 

cargo registration and find the available vessel or cargo that matches their criteria. Also, they 

have the ability to create charters and see useful statistics that show the most advantageous 

offers for their future needs. Furthermore, there is an evaluation  mechanism for the ship 

owners by the charterers after the attachment of a charter. The ship owners have a rating for 

their transfer services and for their liability. This facilitates charterers to choose among the best 

ship owners of the application. The E- chartering application has the basics standards for this 

kind of systems but it is essential to add more features and improvements in order to be used 

by other companies in real time. 

This master thesis consists of four chapters. In the first chapter, there is a description of the 

charter types, the involved counterparties and the negotiations procedures in real time. In the 

second chapter, a reference is made for the applications that are used in shipping industry and 

especially in the chartering department describing the Vessel Bot system. In the third chapter 

there is a presentation of the e-chartering application using images and also the future 

improvements that could make the app more professional and user friendly. In the fourth 

chapter, there is an analysis of the system architecture, the technologies and the programming 

languages that has been used for the development of this application. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  ΠΑΡΑΓΔΗΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

6 
 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ (E-CHARTERING) ΜΔ ΥΡΖΖ ASP.NET CORE ΚΑΗ ENTITY FRAMEWORK ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ.  

ΕΙΑΓΨΓΗ 

 

Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία απνηειεί κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ζηνλ ρψξν ησλ 

κεηαθνξψλ θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ. Παξάιιεια 

είλαη κηα βηνκεραλία πνπ παξνπζηάδεη  έλαλ κεγάιν βαζκφ κεηαβιεηφηεηαο θαη αζηάζεηαο 

πεξίπνπ 40 %.  Απηφ νθείιεηαη απφ ηελ δήηεζε γηα ζαιάζζηεο κεηαθνξηθέο ππεξεζίεο ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνζθνξά. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ δήηεζε κπνξεί λα είλαη 

απξφβιεπηνη φπσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο , πφιεκνη πνπ κπνξνχλ πξνθαιέζνπλ κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ζηηο ηηκέο ησλ λαχισλ γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ 

απφ ηνπο πινηνθηήηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαρεηξηζηνχλ ηα θφζηε ηνπο. Οη ζπλερείο πξνθιήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ θνξηίνπ θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε ησλ ηηκψλ 

ησλ λαχισλ πξνυπνζέηεη ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε θαη εμππεξέηεζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

πινηνθηεηψλ. 

Ζ ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάγθε δηαρείξηζεο ηνπο θφζηνπο ησλ 

λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ χπαξμε εθαξκνγψλ θαη ινγηζκηθνχ πνπ λα 

ζηνρεχνπλ ζηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο. πγθεθξηκέλα ζηνλ ηνκέα 

ησλ λαπιψζεσλ γίλεηαη απαξαίηεηε ε χπαξμε κηαο εληαίαο πιαηθφξκαο πνπ ζα πινπνηνχληαη 

ειεθηξνληθέο λαπιψζεηο θαη ζα εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ κεξψλ 

πνπ εκπιέθνληαη ζε κηα λαχισζε, έρνληαο σο ζηφρν ηελ πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ λαπιψζεσλ 

κε ηελ θαιχηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ηελ βέιηηζηε επηινγή πνπ λα εμππεξεηεί ηηο 

αλάγθεο ηνπο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1Ο - ΝΑΤΛΨΕΙ 

1.1 Εισαγωγή και ανάλυση ειδών ναύλωσης 

ηα πιαίζηα ηεο ειεχζεξεο λαπηηιίαο κε εμαίξεζε ηελ λαπηηιία γξακκψλ, κε ηνλ φξν λαχισζε 

πεξηγξάθεηαη ε ζπκθσλία εκπνξηθήο απαζρφιεζεο ελφο ειεχζεξνπ πινίνπ αλάκεζα ζε δχν 

εκπιεθφκελα κέξε, ηνλ πινηνθηήηε(Ship owner) ή εθλαπισηή θαη ηνλ λαπισηή (Charterer). 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ζχκβαζε λαχισζεο ζπκβάιιεηαη απφ ηελ κία πιεπξά εθείλνο πνπ δηαζέηεη 

ην πινίν θαη απφ ηελ άιιε εθείλνο ζηνλ νπνίν δηαηίζεηαη ην πινίν. Ζ ζπκθσλία λαχισζεο 

επηθπξψλεηαη απφ ην αληίζηνηρν ζπκβφιαην λαχισζεο, ην λαπινζχκθσλν ζην νπνίν 

ζπκθσλείηαη ν λαχινο δειαδή ην ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα ην νπνίν θαιείηαη λα πιεξψζεη ν 

λαπισηήο ζηνλ πινηνθηήηε.          

χκθσλα κε ην Διιεληθφ Ναπηηθφ Γίθαην , ν πινηνθηήηεο είλαη εθείλνο ν νπνίνο 

εθκεηαιιεχεηαη δηθφ ηνπ πινίν κε ζθνπφ ην θέξδνο . Κχξηνο ηνπ πινίνπ κπνξεί λα είλαη εθείλνο 

ζηνλ νπνίν αλήθεη ε θπξηφηεηα ηνπ πινίνπ αιιά δελ ην εθκεηαιιεχεηαη ν ίδηνο θαη εθνπιηζηήο 

είλαη εθείλνο πνπ εθκεηαιιεχεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πινίν ην νπνίν αλήθεη ζε άιινλ. 

Δπνκέλσο ν εθλαπισηήο κπνξεί λα αθνξά είηε πινηνθηήηε, είηε εθνπιηζηή ν νπνίνο 

δηαρεηξίδεηαη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ελφο πινίνπ. Αληίζηνηρα θαη ν λαπισηήο είλαη δπλαηφλ λα 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ θνξησηή ηνπ θνξηίνπ φηαλ ν ηδηνθηήηεο θνξηίνπ είλαη θαη ν εθπξφζσπνο ησλ 

ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηελ ζπκθσλία λαχισζεο, ελψ κπνξεί λα πξφθεηηαη θαη γηα δχν δηαθνξεηηθά 

κέξε φηαλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ θνξηίνπ θαη ν εθπξφζσπνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ζηελ ζπκθσλία 

λαχισζεο είλαη δηαθνξεηηθά λνκηθά πξφζσπα.  

Οη λαπιψζεηο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε θαηεγνξίεο κε δηάθνξα θξηηήξηα φπσο ε 

ρσξεηηθφηεηα θαη ε εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ. χκθσλα κε ηελ ρσξεηηθφηεηα κπνξεί λα 

ππάξρεη νιηθή λαχισζε δειαδή θφξησζε πιήξεο θνξηίνπ θαη ρξεζηκνπνίεζε φιεο ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο ηνπ πινίνπ είηε κεξηθή λαχισζε δειαδή πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ λαπισηέο 

ρξεζηκνπνηνχλ έλα ηκήκα ηνπ πινίνπ θαη ν θαζέλαο θνξηψλεη δηθφ ηνπ θνξηίν. 

χκθσλα κε ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ νη λαπιψζεηο ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαθξηζνχλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο. 

 Ναχισζε απινχ ηαμηδηνχ( voyage charter): Ο πινηνθηήηεο έρεη ηελ ππνρξέσζε 

έλαληη ηνπ λαπισηή λα κεηαθέξεη νξηζκέλε πνζφηεηα θνξηίνπ απφ ην ιηκάλη 

θφξησζεο πξνο ην ζπκθσλεκέλν ιηκάλη εθθφξησζεο βάζεη νξηζκέλνπ λαχινπ 

(freight) ην χςνο ηνπ νπνίνπ θαζνξίδεηαη αλάινγα ηηο ζπλζήθεο ηεο λαπιαγνξάο 

ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. 

 Υξνλνλαχισζε: Ο πινηνθηήηεο κηζζψλεη ην πινίν ηνπ ζην λαπισηή γηα έλα 

ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη ακνηβήο, γλσζηή σο ελνίθην ην νπνίν θαηαβάιιεηαη 

πξνθαηαβνιηθά θάζε δεθαπέληε εκέξεο ε κήλα αλάινγα κε ηελ ζπκθσλία ηεο 

λαχισζεο θαη φρη λαχιν αλά κνλάδα θνξηίνπ. 

 Ναχισζε γπκλνχ πινίνπ: Ο λαπισηήο έρεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ 

θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επάλδξσζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ. ε απηήλ ηελ 

κνξθή λαχισζεο ν πινηνθηήηεο παξαρσξεί ην πινίν ηνπ γπκλφ δειαδή ρσξίο 

πξνζσπηθφ, ηξφθηκα, εθφδηα θαη πιηθά γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ελψ ν 

λαπισηήο παίδεη πεξηζζφηεξν ηνλ ξφιν ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ πινίνπ. 
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Δίλαη κία ζχκβαζε εθκίζζσζεο ηνπ πινίνπ ζηελ λαπισηή ζηνπ νπνίνπ ηα ρέξηα 

πεξλά ε δηαρείξηζε , ε λαπζηπινΐα, ε ζπληήξεζε θαη ε αζθάιηζε ηνπ πινίνπ. 

Γελ έρεη  φκσο ην δηθαίσκα λα ην απνζεθεχζεη ε λα ην πνπιήζεη. Απηή ε κνξθή 

λαχισζεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επέλδπζεο ζε έλα πινίν ρσξίο ηελ αλάιεςε 

εκπνξηθήο θαη ηερληθήο επζχλεο ηνπ, ελψ παξάιιεια επηηξέπεη ζε έκπεηξνπο 

δηαρεηξηζηέο  λα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπ πινηνθηήηε ρσξίο ηελ απαίηεζε 

θεθαιαίσλ πξνο αγνξά ηνπ πινίνπ. 

 Ναχισζε κε γπκλνχ πινίνπ: Δίλαη ε κνξθή λαχισζεο ζηελ νπνία ν 

πινηνθηήηεο έρεη ηελ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ θαη ην κηζζψλεη ζην 

λαπισηή γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα έλαληη θαηαβνιήο λαχινπ ε κηζζψκαηνο. 

 Ναχισζε ζπλερψλ ηαμηδηψλ: ε απηήλ ηελ κνξθή λαχισζεο ην πινίν 

λαπιψλεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ ηαμηδηψλ ή φζσλ 

ηαμηδηψλ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  Σα 

ηαμίδηα πξαγκαηνπνηνχληαη κε φξνπο λαχισζεο ηαμηδηνχ θαη βάζεη νξηζκέλνπ 

λαχινπ(freight), ν νπνίνο θαηαβάιιεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηαμηδηνχ. 

 Ναχισζε εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο: Ο πινηνθηήηεο ππφζρεηαη λα ηθαλνπνηήζεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ λαπισηή ζε θαζνξηζκέλν φγθν κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ γηα κηα 

κεγάιε ρξνληθή πεξίνδν. Αλαγλσξίδεηαη σο έλαο λένο ηχπνο ζπκθσλίαο πνπ 

αθνξά ηελ κεηαθνξά θαζνξηζκέλεο πνζφηεηαο θνξηίνπ, αλάκεζα ζε 

ζπγθεθξηκέλα ιηκάληα θαη ζε ζπκθσλεκέλν ρξφλν, κε πινία επηιεγκέλα απφ 

ηνλ πινηνθηήηε. 

1.2 Εμπλεκόμενα μέρη και συμβόλαια ναύλωσης 

Ο θφζκνο ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο ζε παγθφζκην επίπεδν ζπγθξνηείηαη απφ επαγγεικαηίεο νη 

νπνίνη εκπιέθνληαη ζε έλα ζχλνιν απαξαίηεησλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε ησλ 

θνξηίσλ δηά ζαιάζζεο απφ ην έλα ζεκείν ηεο γεο ζην άιιν. Οη επαγγεικαηίεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηεζλή εκπνξηθή λαπηηιία ηαμηλνκνχληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. 

Μεξηθά πξφζσπα αζρνινχληαη κε ηελ πινηνθηεζία θαη ηελ δηαρείξηζε πινίσλ, άιινη κε ηελ 

πξαθηφξεπζε, ηε λαπζηπινΐα , ηε δηνίθεζε ιηκέλσλ, ηελ λαπηαζθάιηζε, ηελ αγνξαπσιεζία 

πινίσλ , ηελ λαπηηιηαθή ρξεκαηνδφηεζε. ηα πιαίζηα ηεο λαπιαγνξάο φκσο νη ζεκαληηθφηεξεο 

θαηεγνξίεο είλαη νη παξαθάησ: 

 Πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο, νη θχξηνη ησλ πινίσλ(Ship owners) 

 Ναπισηέο (Charterers) 

 Φνξησηέο (Shippers) 

 Γηαρεηξηζηέο (Operators) 

 Μεζίηεο(Shipbrokers) 

 Ναπινκεζίηεο(Chartering Brokers) 

 Ναπηηθνί πξάθηνξεο 

 

Κύπιορ ηος πλοίος, πλοιοκηήηηρ, εθοπλιζηήρ 

 Ο θχξηνο ηνπ πινίνπ είλαη ην πξφζσπν ζην νπνίν αλήθεη ην πινίν αιιά δελ ην 

εθκεηαιιεχεηαη. Ο πινηνθηήηεο είλαη εθείλνο ν νπνίνο έρεη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ πινίνπ θαη ην 

εθκεηαιιεχεηαη , δειαδή ελεξγεί λαπηηιηαθέο εξγαζίεο κε ζθνπφ ην θέξδνο.  
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Δθνπιηζηήο είλαη εθείλνο ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πινίν ην νπνίν αλήθεη ζε 

άιιν πξφζσπν. 

Ναςλωηήρ 

 Ο λαπισηήο είλαη ν ζπκβαιιφκελνο ζε κηα ζπκθσλία λαχισζεο ζηνλ νπνίν δηαηίζεηαη 

ην πινίν πξνο απαζρφιεζε. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ 

θνξησηή ηνπ θνξηίνπ ελψ κπνξεί λα πξφθεηηαη θαη γηα δχν δηαθνξεηηθά θπζηθά ε λνκηθά 

πξφζσπα. ηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε απφ ηνλ λαπισηή ζε κηα ζπκθσλία είλαη ν ηχπνο 

ηνπ πινίνπ, ην κέγεζνο ηνπ , ε ειηθία ηνπ , ε ηαρχηεηα , ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ε θήκε θαη ε 

εηθφλα ηεο πινηνθηήηξηαο εηαηξείαο ζηελ αγνξά θαη ε ηηκή λαχινπ. 

Φοπηωηήρ 

 Ο θνξησηήο είλαη ζπλήζσο ν θχξηνο ηνπ κεηαθεξφκελνπ θνξηίνπ. Οη ηδηφηεηεο ηνπ 

θνξησηή θαη ηνπ λαπισηή κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Αλάινγα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ ζπκβνιαίνπ πψιεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο ζχκβαζεο ηεο κεηαθνξάο είλαη 

δπλαηφλ ν θνξησηήο λα αλαιακβάλεη ηελ κέξηκλα ηεο θφξησζεο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ 

εκπνξεπκάησλ. Κχξην κέιεκα ηνπ θνξησηή είλαη ε πξνκήζεπζε ηεο ζσζηήο πνζφηεηαο θαη 

πνηφηεηαο ηνπ θνξηίνπ ζηελ θαηάιιειε πξνβιήηα θαη ζηελ ζπκθσλεκέλε εκεξνκελία. 

Φξνληίδεη γηα ηελ θαηάζηαζε θαη ηελ ζπζθεπαζία ησλ εκπνξεπκάησλ. Δπίζεο είλαη αξκφδηνο γηα 

ηελ θφξησζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζην πινίν είηε απηνπξνζψπσο είηε αλαζέηνληαο ηελ 

δηαδηθαζία απηή ζε έλαλ πξάθηνξα πνπ νλνκάδεηαη πξάθηνξαο πξνψζεζεο ε δηακεζνιαβεηήο 

θνξηίνπ.  

Διασειπιζηήρ Πλοίος 

 Οη δηαρεηξηζηέο πινίνπ απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία ησλ λαπηηιηαθψλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ λαπιαγνξά θαη έρνπλ πνιχ θαιή γλψζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ θέξδνο. Ο δηαρεηξηζηήο πινίνπ λαπιψλεη έλα πινίν ελφο πινηνθηήηε έλαληη ηεο 

θαηαβνιήο λαχινπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ην δηαζέηεη ζε έλαλ άιιν λαπισηή κε πςειφηεξν λαχιν, 

εμαζθαιίδνληαο θέξδνο κεηαμχ ηεο δηαθνξάο ηνπ επηπέδνπ ηνπ λαχινπ  πνπ ππνρξενχηαη λα 

πιεξψζεη ζηνλ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαχινπ πνπ ππνρξενχηαη λα πιεξσζεί απφ ηνλ λαπισηή. 

Μεζίηηρ Πλοίων 

 Οη κεζίηεο πινίσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά κεζνιαβψληαο ζηηο 

ζπλαιιαγέο κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ ε παξνρήο λαπηηιηαθψλ 

ππεξεζηψλ. Οη κεζίηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε παξαπάλσ θαηεγνξίεο φπσο λαπινκεζίηεο, 

κεζίηεο αζθαιεηψλ, κεζίηεο αγνξαπσιεζηψλ πινίσλ θαη ηνπο δηακεζνιαβεηέο θνξηίνπ. 

Ναςλομεζίηηρ 

  Ο λαπινκεζίηεο είλαη ην πξφζσπν ην νπνίν κεζνιαβεί κεηαμχ ελφο πινηνθηήηε πνπ 

δηαζέηεη ην πινίν γηα λαχισζε θαη ελφο λαπισηή πνπ επηζπκεί λα ην λαπιψζεη γηα ηελ κεηαθνξά 

θνξηίνπ, ξπζκίδνληαο ηηο ζρεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχκβαζεο έλαληη ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

πνπ θαιείηαη πξνκήζεηα (commission). Ζ πξνκήζεηα ππνινγίδεηαη ζε έλα πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλνιηθνχ λαχινπ πνπ ζπκθσλείηαη ζηελ ζχκβαζε. Κπξηφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο ελφο 

λαπινκεζίηε είλαη νη παξαθάησ. 
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 Ο λαπινκεζίηεο αλαδεηεί ην θαηάιιειν θνξηίν πνπ ζα κεηαθεξζεί ζην πινίν ηνπ 

πειάηε ηνπ ε ην θαηάιιειν πινίν κε ην νπνίν ζα κεηαθεξζεί ην θνξηίν ηνπ πειάηε ηνπ. Καηά 

ηελ δηαπξαγκάηεπζε ηεο λαχισζεο δελ ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ πινηνθηήηε θαη 

λαπισηή εθφζνλ νη λαπινκεζίηεο νξγαλψλνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία  θαη ελεξγνχλ κε βάζε ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηνπο θαη ζθνπφ ην θιείζηκν ηεο λαχισζεο. Παξάιιεια ζπληάζζεηαη ην 

έγγξαθν κε ην νπνίν επηθπξψλεηαη ε ζπκθσλία δειαδή ην λαπινζχκθσλν ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη φινπο ηνπο φξνπο νη νπνίνη ζπκθσλήζεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο. Τπνγξάθεη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαη δεζκεχεη κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηνλ πειάηε ηνπ (πινηνθηήηε ή λαπισηή). Αθφκα αλαιακβάλεη λα δηεπζεηήζεη 

νηθνλνκηθά δεηήκαηα κηαο λαχισζεο φπσο ε πξνψζεζε ηνπ ηηκνινγίνπ κε ην χςνο ηνπ λαχινπ 

πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο πιεξσκήο θαη ιήςεο ηνπ λαχινπ 

εγθαίξσο. 

 Ηδηαίηεξεο είλαη νη απαηηήζεηο γηα ηνπο λαπινκεζίηεο θαζψο πξέπεη λα είλαη πνιχ θαιά 

πιεξνθνξεκέλνη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο αγνξάο αιιά θαη γηα ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο θαη 

πξνζθνξάο ρσξεηηθφηεηαο πινίσλ θαη θνξηηψλ. Οη λαπινκεζίηεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πξφζσπν ην νπνίν εθπξνζσπνχλ, ην αληηθείκελν αζρνιίαο ηνπο , ην 

ρψξν απαζρφιεζεο ηνπο θαη ην είδνο ηεο λαπιαγνξάο ζην νπνίν απαζρνινχληαη. Γηα 

παξάδεηγκα δηαθξίλνληαη ζε λαπινκεζίηεο πινίνπ θαη ζε λαπινκεζίηεο θνξηίνπ. Τπάξρνπλ 

λαπινκεζίηεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ λαπηηιηαθή αγνξά σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

(Competitive brokers) δηαηεξψληαο μερσξηζηά γξαθεία ζηα νπνία κπνξεί λα απεπζπλζεί έλαο 

πινηνθηήηεο ε έλαο λαπισηήο. Απφ ηελ άιιε ππάξρνπλ λαπινκεζίηεο νη νπνίνη 

δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζην γξαθείν ελφο πινηνθηήηε ε λαπισηή θξνληίδνληαο γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ (In-house brokers). Παξάιιεια κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ θαη κε βάζε ην 

αληηθείκελν απαζρφιεζεο ζε tanker brokers, dry cargo brokers, containership brokers, ή θαη gas 

brokers. 

Ναςηικόρ Ππάκηοπαρ 

 Ο λαπηηθφο πξάθηνξαο απνηειεί έλα ηδηαίηεξν πξφζσπν ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ λαχισζεο ζην ιηκάλη θφξησζεο θαη εθθφξησζεο. Δίλαη εθείλνο πνπ 

αλαιακβάλεη χζηεξα απφ εληνιή ηνπ πινηνθηήηε θαη αζθεί κε θάπνηα πξνκήζεηα ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζε νξηζκέλν ιηκάλη γηα ηελ εθηέιεζε ζρεηηθψλ εξγαζηψλ κε ην πινίν. Έρεη 

ην δηθαίσκα λα αζθεί ηελ πξαθηφξεπζε ηνπ πινίνπ , λα εθδίδεη θνξησηηθέο θαζψο θαη 

πξνζθέξεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζπληάζζεη ηνλ ηειηθφ ινγαξηαζκφ ησλ εμφδσλ ηνπ πινίνπ 

ζην ιηκάλη απνζηέιινληαο ηνλ ζηνλ πινηνθηήηε. 
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 Απφ πξαθηηθή άπνςε φιεο νη ζπκθσλίεο λαχισζεο είηε είλαη γξαπηέο είηε πξνθνξηθέο, 

έρνπλ ζεκαληηθή αμία. Οη πξνθνξηθέο ζπκθσλίεο είλαη δεζκεπηηθέο , σζηφζν ιφγσ ηεο αλάγθεο 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ βεβαίσζεο ησλ ζπκθσληψλ νδεγεί ζηελ χπαξμε ζρεηηθψλ εγγξάθσλ 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Όηαλ ν πινηνθηήηεο απαζρνιεί ην πινίν ηνπ ζηελ ειεχζεξε 

θνξηεγφ λαπηηιία, ηφηε ε ζπκθσλία κεηαθνξάο παίξλεη ηελ κνξθή λαπινζπκθψλνπ. Απφ ηελ 

άιιε αλ απαζρνιεί ην πινίν ζηελ αγνξά γξακκψλ, ηφηε ε ζπκθσλία κεηαθνξάο απνδεηθλχεηαη 

απφ ηελ θνξησηηθή. Ο θνξησηήο θιείλεη ρψξν ζην πινίν γηα ηα αγαζά πνπ ζέιεη λα κεηαθέξεη.  

Ο κεηαθνξέαο επηβεβαηψλεη ην θιείζηκν παξαρσξψληαο ην ζεκείσκα θξάηεζεο (booking note). 

Σν booking note  είλαη ην επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν αληηθαζηζηά ην λαπινζχκθσλν σο 

απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ηεο ζχκβαζεο. ηελ ζπλέρεηα φηαλ ηα εκπνξεχκαηα παξαδνζνχλ πξνο 

κεηαθνξά, εθδίδεηαη ε θνξησηηθή(bill of lading),  απφ ηνλ κεηαθνξέα θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ 

ηνλ θαπεηάλην ε ηνλ πξάθηνξα ηνπ κεηαθνξέα ή ηνλ ίδην ηνλ κεηαθνξέα.  

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ ειεχζεξε θνξηεγφ λαπηηιία. 

Όηαλ ν πινηνθηήηεο ππφζρεηαη ζηνλ λαπισηή φηη ζα ηνπ δηαζέζεη φιε ηελ κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ πινίνπ ηνπ γηα έλα ε πεξηζζφηεξα ηαμίδηα ηφηε ε ζπκθσλία παίξλεη ηελ κνξθή ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ (Charter Party). Σν λαπινζχκθσλν πεξηέρεη φινπο ηνπο φξνπο νη νπνίνη είλαη 

δηαπξαγκαηεχζηκνη θαη απνηειεί ην θχξην ζπκβφιαην λαχισζεο ζηελ ειεχζεξε αγνξά. Βέβαηα, 

φπσο θαη ζηελ αγνξά γξακκψλ εθδίδνληαη θνξησηηθέο γηα ηελ παξαιαβή ή ηε θφξησζε ησλ 

αγαζψλ. ηελ ειεχζεξε αγνξά ε θνξησηηθή απνηειεί απφδεημε ηεο θφξησζεο ησλ αγαζψλ θαη 

φρη ην βαζηθφ ζπκβφιαην κε ην νπνίν επηθπξψλεηαη ε ζπκθσλία. πλήζσο ν πινηνθηήηεο 

πξνζπαζεί λα εθδψζεη ηε θνξησηηθή ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ λαπινζπκθψλνπ.  ηηο 

ζεκεξηλέο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο είλαη ζχλεζεο ν πινίαξρνο  πξηλ ππνγξάςεη ηελ θνξησηηθή,  λα 

ζπκπιεξψζεη ηελ εκεξνκελία ηνπ λαπινζπκθψλνπ  πάλσ ζηελ θνξησηηθή. Έηζη ε θνξησηηθή 

ζπλδέεηαη κε ην λαπινζχκθσλν θαη ν θνκηζηήο ζα πξέπεη λα δεηήζεη λα ιάβεη γλψζε ησλ φξσλ 

ηνπ λαπινζπκθψλνπ θαη ησλ ηπρφλ δηεπξπκέλσλ ππνρξεψζεσλ ηνπ. 

Ναςλοζύμθωνο (Charter party) 

 Ζ ππφζρεζε ηνπ εθλαπισηή (πινηνθηήηε) πξνο ηνλ λαπισηή φηη ζα ηνπ δηαζέζεη φιε ηελ 

κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ, είηε γηα έλα ηαμίδη ε θαη πεξηζζφηεξα ηαμίδηα, είηε γηα κηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν δηαηππψλεηαη ζην επίζεκν έγγξαθν πνπ θαιείηαη λαπινζχκθσλν. Σν 

λαπινζχκθσλν πεξηέρεη φινπο ηνπο φξνπο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ λαπισηή θαη ηνπ 

εθλαπισηή. Σν λαπινζχκθσλν είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκν θαη είλαη ππνθείκελν ησλ 

λφκσλ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Πιενλεθηήκαηα ηα νπνία απνξξένπλ απφ ηελ ρξήζε 

ησλ ηππνπνηεκέλσλ λαπινζπκθψλσλ είλαη φηη κέζα ζην πιαίζην ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαηνηθνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη κηινχλ δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Έηζη 

ην λαπινζχκθσλν πξνζθέξεη ην πιενλέθηεκα φηη δχζθνια θάπνην κέξνο κπνξεί λα πηαζηεί 

αδηάβαζην. Οη θχξηνη φξνη ηνπ λαπινζπκθψλνπ είλαη γλσζηνί απφ πξηλ θαη επνκέλσο ηα κέξε 

έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ζπγθεληξψζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε νπζηψδε ζέκαηα φπσο ν 

θαζνξηζκφο ηνπ λαχινπ, ησλ επηζηαιηψλ. Δπηπιένλ ηα λαπινζχκθσλα είλαη εχρξεζηα θαη 

βνιηθά κε απνηέιεζκα λα κεηψλνπλ ηνλ ρξφλν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Αθφκα ηα πεξηζζφηεξα 

ηππνπνηεκέλα λαπινζχκθσλα έρνπλ ζπληαρζεί απφ επηηξνπέο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηφζν ηα 

ζπκθέξνληα ησλ πινηνθηεηψλ φζν θαη ησλ λαπισηψλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηα πεξηζζφηεξα 

λαπινζχκθσλα πεξηέρνπλ έλαλ ηζνβαξή θαηακεξηζκφ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεψζεσλ γηα ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε. Οη πεγέο έθδνζεο λαπινζπκθψλσλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν 

θαηεγνξίεο φπσο Γηεζλείο ε εζληθνχο νξγαληζκνχο θαη αλεμάξηεηεο θνξπθαίεο εκπνξηθέο 

εηαηξείεο. 
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Σα ηππνπνηεκέλα λαπινζχκθσλα κπνξεί λα απεπζχλνληαη  ζε ζπγθεθξηκέλεο 

εκπνξηθέο δηαδξνκέο, θνξηία θαη είδε λαπιψζεσλ ή λα έρνπλ έλα γεληθφηεξν θαη επξχηεξν 

θάζκα εθαξκνγήο. Έηζη αλάινγα ην είδνο ηεο λαχισζεο , ηα λαπινζχκθσλα κπνξεί λα 

δηαθξίλνληαη ζε Ναπινζχκθσλα ηαμηδηνχ, λαπινζχκθσλα ρξνλνλαχισζεο, λαπινζχκθσλα 

γπκλνχ πινίνπ, ζπκβφιαηα εξγνιαβηθήο κεηαθνξάο θαη λαπινζχκθσλα ζπλερψλ ηαμηδηψλ. 

Δπηπιένλ αλάινγα κε ην είδνο ησλ κεηαθεξφκελσλ θνξηίσλ ηα λαπινζχκθσλα δηαθξίλνληαη ζε 

λαπινζχκθσλα γηα ηελ κεηαθνξά πεηξειαίνπ, γαηαλζξάθσλ, κεηαιιεπκάησλ, ζηηεξψλ, μπιείαο, 

ξπδηνχ, ηζηκέληνπ θαη ιίζσλ. 

Φοπηωηική (Bill of Lading) 

ε θάζε κεηαθνξά θνξηίσλ δηα ζαιάζζεο ν κεηαθνξέαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα 

εθδψζεη ηηο ζρεηηθέο θνξησηηθέο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηελ θνξησηηθή είλαη ν θνξησηήο 

(shipper), δειαδή ν ελδηαθεξφκελνο γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ θαη ν κεηαθνξέαο δειαδή ην 

πξφζσπν πνπ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ θαη ζπκβάιιεηαη ζε ζχκβαζε κεηαθνξάο 

κε ην θνξησηή. Ζ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ κεηαθνξέα είλαη έλα απφ ηα δπζρεξέζηεξα 

δεηήκαηα ζην δίθαην ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαζνξίδεηαη ε 

ηαπηφηεηα ηνπ κεηαθνξέα ζηελ θνξησηηθή. Πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ φηαλ ην θνξηίν 

κεηαθέξεηαη κε λαπισκέλν πινίν γπκλφ, φπνπ ν κεηαθνξέαο είλαη ζπλήζσο λαπισηήο, ελψ 

θνξησηήο είλαη ζπλήζσο πξφζσπν ζην νπνίν έρεη ππνλαπιψζεη ην πινίν. Ζ  ζπλήζεο 

λαπηηιηαθή πξαθηηθή δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο δχν πεξηπηψζεηο.  

Demise charter: Ζ εκπνξηθή ιεηηνπξγία ηνπ πινίνπ αλήθεη ζηα ρέξηα ηνπ λαπισηή. Ο 

θαπεηάληνο σο αληηπξφζσπνο ηνπ ή ν ίδηνο ν λαπισηήο ππνγξάθεη ηηο θνξησηηθέο θαη 

κεηαθνξέαο νξίδεηαη ν λαπισηήο. 

Non Demise charter: Ο πινηνθηήηεο είλαη ν θχξηνο δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ ηνπ. Ο 

θαπεηάληνο ή ν λαπισηήο ππνγξάθεη ηηο ζρεηηθέο θνξησηηθέο σο αληηπξφζσπνο ηνπ πινηνθηήηε 

θαη κεηαθνξέαο νξίδεηαη ν πινηνθηήηεο. Τπάξρνπλ βέβαηα πεξηπηψζεηο ρξνλνλαπιψζεσλ , ζηηο 

νπνίεο ζπκθσλείηαη νη θνξησηηθέο λα ππνγξάθνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ λαπισηή , νπφηε 

κεηαθνξέαο νξίδεηαη ν λαπισηήο. 

Ζ θνξησηηθή είλαη ην επίζεκν έγγξαθν ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο απφδεημε φηη ην θνξηίν 

έρεη παξαιεθζεί απφ ην κεηαθνξέα γηα κεηαθνξά. Πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ην θνξηίν πνπ έρεη παξαιεθζεί πξνο κεηαθνξά, φπσο πνηφηεηα, βάξνο θαη πνζφηεηα. 

Απνηειεί θαη ηίηιν ηδηνθηεζίαο ηνπ θνξηίνπ. Ο θάηνρνο ηεο θνξησηηθήο έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηεθδηθήζεη ηα αγαζά ζην ιηκάλη παξάδνζεο ηνπ θνξηίνπ ή λα κεηαβηβάζεη ηα αγαζά ζε ηξίην 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο ηνπο. Δπηπιένλ απνηειεί αξρηθή απφδεημε  ηνπ ζπκβνιαίνπ 

κεηαθνξάο ησλ αγαζψλ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο φξνπο κεηαθνξάο. Ζ θνξησηηθή πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία φπσο, ε αθξηβή πεξηγξαθή ηνπ θνξηίνπ, ην φλνκα ηνπ πινίνπ κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ, 

ε εκεξνκελία θνξησηηθήο, ην φλνκα ηνπ θνξησηή θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπ θνξηίνπ, ηα ιηκάληα 

θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ θνξηίνπ, ηνλ λαχιν θαη ηνλ ηξφπν πιεξσκήο ηνπ , ηνλ αξηζκφ 

ησλ πξσηφηππσλ θνξησηηθψλ πνπ εθδφζεθαλ, ηελ ππνγξαθή ηνπ πινηάξρνπ ή ηνπ πξάθηνξα 

θαη ηνπο φξνπο ηεο ζπκθσλίαο ηεο κεηαθνξάο. 
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1.3 Διαδικασία Ναύλωσης - Διαπραγματεύσεις 

ηελ ειεχζεξε αγνξά, ν φξνο δηαπξαγκάηεπζε λαχισζεο αθνξά ηελ δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζπλελλνήζεσλ ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή πξνθεηκέλνπ λα 

θιεηζηεί κηα λαχισζε θαη λα ππνγξαθεί ην λαπινζχκθσλν. Με ηελ ππνγξαθή ηνπ 

λαπινζπκθψλνπ ν πινηνθηήηεο ππφζρεηαη ζην λαπισηή φηη ζα δηαζέζεη ηε κεηαθνξηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ πινίνπ είηε γηα εθηέιεζε ελφο ε πεξηζζφηεξσλ ηαμηδηψλ είηε γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ε γηα θάπνηα άιιε κνξθή λαχισζεο. ηε δηαδηθαζία 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο λαχισζεο , εθηφο απφ ηνλ πινηνθηήηε, πνπ δηαζέηεη ην πινίν πξνο 

λαχισζε, θαη ην λαπισηή πνπ δηαζέηεη ην θνξηίν πξνο κεηαθνξά, εκπιέθνληαη θαη νη 

λαπινκεζίηεο πνπ ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο. Οη λαπινκεζίηεο ιεηηνπξγνχλ σο 

αληηπξφζσπνη ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεξψλ κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπο. Γελ ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κεηαμχ πινηνθηήηε θαη λαπισηή αιιά έκκεζε κε ηελ 

βνήζεηα ησλ λαπινκεζηηψλ. 

 Απφ πξαθηηθή πιεπξά, ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο λαχισζεο ζηελ ειεχζεξε αγνξά 

κπνξεί λα δηαθξηζεί ζηα εμήο ζηάδηα. 

Σηάδιο ηηρ διεπεύνηζηρ (stage of investigation): Πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε ηεο 

θαηάιιειεο ρσξεηηθφηεηαο απφ ην λαπισηή θαη ηνπ θαηάιιεινπ θνξηίνπ πξνο κεηαθνξά απφ 

ηνλ πινηνθηήηε. ε απηφ ην ζηάδην, ν λαπισηήο θαη ν πινηνθηήηεο εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά 

εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπο κε ηε ζχληαμε ελφο order θαη ελφο position list. 

Σηάδιο ηηρ διαππαγμάηεςζηρ: Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξνζθνξψλ θαη αληηπξνζθνξψλ 

ηνπ πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή. Σν ζηάδην απηφ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε δχν θάζεηο, ηε θάζε 

ζπδήηεζεο ησλ βαζηθψλ φξσλ ηνπ λαπινζπκθψλνπ θαη ηελ θάζε ζπδήηεζεο ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

θαη ηεο δηαηχπσζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζην λαπινζχκθσλν.  

Σηάδιο ηηρ ζύνηαξηρ και ςπογπαθήρ ηος ναςλοζςμθώνος: Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη ζε 

απηφ ην ζηάδην φπνπ ζπληάζζεηαη φιε ε ζπκθσλία ζε έλα κφλν έγγξαθν θαη γίλεηαη άξζε φισλ 

ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ έρνπλ ζέζεη ν λαπισηήο θαη ν πινηνθηήηεο. 

 Ζ δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο λαχισζεο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο 

ηνπ λαχινπ. Ο λαχινο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν δηαπξαγκάηεπζεο. Ο λαπισηήο 

επηζπκεί λα λαπιψζεη ην θαηάιιειν πινίν θαη ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηα ζηνηρεία ηνπ πινίνπ , 

φπσο ν εμνπιηζκφο, ην βχζηζκα, ε ηαρχηεηα, ε θαηαλάισζε θαπζίκσλ, ε θιάζε θαη ε ζεκαία 

πνπ θέξεη. Όια ηα παξαπάλσ επηηξέπνπλ ζηνλ λαπισηή λα ζρεκαηίζεη θάπνηα ηδέα γηα ην 

εκπφξην ζην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην πινίν, γηα ηα ιηκάληα πνπ κπνξεί λα 

πξνζεγγίζεη θαζψο θαη γηα ηελ γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ. Ο πινηνθηήηεο σο ηδηνθηήηεο 

ε δηαρεηξηζηήο ηνπ πινίνπ αλαιακβάλεη λα βξεη ην θαηάιιειν θνξηίν πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη 

κε ην πινίν  ηνπ ε δηαζέηεη ην πινίν ηνπ ζην λαπισηή γηα απηφ ην ζθνπφ. Έηζη ν λαπισηήο 

αλαδεηεί ην θαηάιιειν πινίν ελψ ν πινηνθηήηεο ην θαηάιιειν θνξηίν. Ζ αλαδήηεζε γίλεηαη 

ζπλήζσο κέζσ λαπινκεζηηψλ ζηα κεγάια λαπηηιηαθά θέληξα πιεξνθφξεζεο, φπσο ην Λνλδίλν, 

ε Νέα Τφξθε, ην Σφθπν ή ν  Πεηξαηάο. Βαζηθφο ζθνπφο ακθφηεξσλ ησλ πιεπξψλ είλαη ε 

επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξνπ θέξδνπο. Ο πινηνθηήηεο επηδηψθεη λα θιείζεη κηα λαχισζε 

κε φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξν λαχιν θαη ν λαπισηήο κε φζν ην δπλαηφηεξν ρακειφηεξν. 
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  Σν ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο μεθηλά, απφ ηε ζηηγκή πνπ ν λαπισηήο εηζέξρεηαη ζηελ 

αγνξά εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ κε ηε ζχληαμε ελφο order. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν 

λαπισηήο  θάλεη κηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζηελ αγνξά. Πξηλ ν λαπισηήο εηζέιζεη ζηελ 

αγνξά πξέπεη λα απνθαζίζεη εάλ είλαη έηνηκνο λα αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε λαχισζε ή 

εάλ επηζπκεί λα ζπγθεληξψζεη δηάθνξεο πξνηάζεηο θαη κεηά λα θαηαιήμεη ζηελ πην ζπκθέξνπζα. 

Αλάινγα κε ην ηη ελδηαθέξεηαη λα θάλεη ν λαπισηήο, ζπληάζζεη ην order θαη πνπ νλνκάδεηαη θαη 

cargo order. ηελ πεξίπησζε πνπ ε αγνξαπσιεζία ηνπ θνξηίνπ έρεη νινθιεξσζεί θαη ν 

λαπισηήο έρεη απνθαζίζεη λα αξρίζεη δηαπξαγκαηεχζεηο, ηφηε ην order μεθηλά κε έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ηξφπνπο. 

 FIRM ORDER 

 CHARTERERS ARE NOW FIRM AS FOLLOWS 

 DEFINITE, FIRM AND READY TO GO 

 FIRM WITH LETTER OF CREDIT IN ORDER 

Σν πεξηερφκελν ηνπ order πξέπεη λα είλαη ηέηνην, ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηνλ πινηνθηήηε λα 

ζρεκαηίζεη κηα ζσζηή εηθφλα , λα θάλεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θαη λα απνθαζίζεη αλ ηνλ ελδηαθέξεη 

λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην λαπισηή. Σν order ηνπ λαπισηή πξέπεη λα είλαη ζπλνπηηθφ 

θαη πιήξεο. Θα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηχπν ηνπ πινίνπ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο κεηαθνξάο. Δάλ ην 

order είλαη ειιηπέο ηφηε ν πινηνθηήηεο δελ ζα είλαη ζε ζέζε λα θάλεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ κε 

απνηέιεζκα λα δεηάεη δηεπθξηλίζεηο θαη λα θαζπζηεξεί ε δηαπξαγκάηεπζε. Δάλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

order ηαηξηάδνπλ κε απηά πνπ πξνζθέξεη ν πινηνθηήηεο, ηφηε ν ηειεπηαίνο εθθξάδεη κε ηελ ζεηξά 

ηνπ ην δηθφ ηνπ ελδηαθέξνλ γηα πηζαλή ζπλεξγαζία. Δπίζεο ν πινηνθηήηεο αληί λα θάλεη κηα 

πξνζθνξά ζην λαπισηή θαη λα πξνρσξήζνπλ ζην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, λα 

παξνπζηάζεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ ηνπ θαη λα δψζεη κηα έλδεημε ηνπ επηπέδνπ ηνπ 

λαχινπ ε κπνξεί ελαιιαθηηθά λα αλαθέξεη έλα πνζφ ηνπ λαχινπ (freight idea), ην νπνίν ζεσξεί 

σο ζεκείν εθθίλεζεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Σν πνζφ απηφ ζα πξνζαξκνζηεί χζηεξα απφ 

ζπλελλνήζεηο θαη ππνινγηζκνχο πνπ ζα γίλνπλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν λαπισηήο ζα κειεηήζεη 

ην πνζφ πνπ αξρηθά πξνζθέξεη ν πινηνθηήηεο θαη ζα ην ζπγθξίλεη κε απηφ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη ν λαπισηήο θαζψο θαη κε πνζφ πνπ άιινη πινηνθηήηεο δεηνχλ. 

θνπφο ηνπ λαπισηή είλαη ε ζαιάζζηα κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ κε ηνλ ρακειφηεξν δπλαηφ λαχιν. 

Ο λαπισηήο ηφηε ζα δεηήζεη κία δεζκεπηηθή πξνζθνξά ιακβάλνληαο ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη 

ζην order. Πνιιέο θνξέο, ην ζηάδην ηεο δηεξεχλεζεο μεθηλά φηαλ ν πινηνθηήηεο εηζέξρεηαη ζηελ 

αγνξά εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ κε ηελ ζχληαμε ελφο position. Αληίζηνηρα ην position 

πξέπεη λα είλαη δηαηππσκέλν ζσζηά ψζηε ν λαπισηήο λα θάλεη ηηο εθηηκήζεηο ηνπ θαη λα 

απνθαζίζεη εάλ ηνλ ελδηαθέξεη λα μεθηλήζεη δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνλ πινηνθηήηε ε φρη . Πξέπεη 

λα είλαη ζπλνπηηθφ δειαδή θαη λα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο φπσο ηνλ ηχπν θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ, πνπ θαη πσο ζέιεη λα απαζρνιήζεη ην πινίνπ ηνπ , ηε ρξνληθή 

πεξίνδν πνπ είλαη ε αλακέλεηαη λα είλαη ειεχζεξν.   

 Σν ζηάδην ηεο δηαπξαγκάηεπζεο μεθηλάεη φηαλ ν λαπισηήο εηζέξρεηαη ζηελ αγνξά 

εθδειψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ηνπ κε ηελ ζχληαμε ηνπ order ή αληίζηνηρα φηαλ ν πινηνθηήηεο 

δεκνζηνπνηεί ηελ ζέζε ηνπ πινίνπ( position) θαη ηελ εκεξνκελία εηνηκφηεηαο ηνπ θαη ππάξρεη κηα 

πηζαλή πξνζθνξά. Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ πξνζθνξψλ  θαη αληηπξνζθνξψλ ηνπ 

πινηνθηήηε θαη ηνπ λαπισηή.  
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Σν ζηάδην απηφ ρσξίδεηαη ζε δχν ππνθαηεγνξίεο , ην ζηάδην ηεο ζπδήηεζεο ησλ βαζηθψλ φξσλ 

θαη κεηέπεηηα ην ζηάδην ησλ ιεπηνκεξεηψλ. χκθσλα κε ην αγγιηθφ δίθαην ηα κέξε δελ 

δεζκεχνληαη θαη  είλαη ειεχζεξα λα δηαθφςνπλ ηε λαχισζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή κε 

πξνεγνχκελε πξνεηδνπνίεζε. Σν γεγνλφο φηη έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαπξαγκαηεχζεηο δελ ζεκαίλεη 

φηη ζα θαηαιήμνπλ απαξαίηεηα ζε ηειηθή ζπκθσλία θαη φηη ζα ππνγξάςνπλ λαπινζχκθσλν. 

Δπηπξφζζεηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δηαπξαγκαηεπηνχλ μαλά θάπνην φξν φπσο ην επίπεδν 

ηνπ λαχινπ. Αληίζεηα κε ην ακεξηθάληθν δίθαην ζεσξείηαη φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ 

ζπκθσλεζεί φινη νη βαζηθνί φξνη ηα δηαπξαγκαηεπφκελα κέξε είλαη δεζκεπκέλα, εθηφο αλ 

ππάξμεη ακνηβαία ζπκθσλία ιήμεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. 

 ηελ ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην ζχληαμεο θαη ππνγξαθήο ηνπ λαπινζπκθψλνπ. ε 

απηφ ην ζηάδην ν λαπισηήο ε ν λαπινκεζίηεο πνπ ιεηηνπξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξέπεη λα 

ζπληάμεη ην λαπινζχκθσλν, λα θάλεη αληίγξαθα ηα νπνία θαη ζα ηα δηαλείκεη ζηα ζπκβαιιφκελα 

κέξε πξνθεηκέλνπ λα ηα ππνγξάςνπλ. Σν ζηάδην απηφ δηαθξίλεηαη ζε δχν θάζεηο, ηελ θάζε ηεο 

ηειηθήο ζχληαμεο θαη δηαλνκήο ηνπ λαπινζπκθψλνπ θαη ηελ θάζε ηειηθήο κειέηεο, ππνγξαθήο 

ηνπ λαπινζπκθψλνπ.  

Φάζη ηελικήρ ζύνηαξηρ και διανομήρ ηος ναςλοζςμθώνος 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο ηνπ λαπινζπκθψλνπ πεξηιακβάλεη αξρηθά ηε 

δαθηπινγξάθεζε ηνπ λαπινζπκθψλνπ. Ωζηφζν γηα ηελ ζχληαμε ηνπ λαπινζπκθψλνπ 

πξνβιέπνληαη θαλφλεο ππφ ηελ κνξθή πξαθηηθψλ νδεγηψλ φπσο: 

 Ζ πξφιεςε θαη ε πξνθχιαμε απφ ηελ απάηε. Ζ ζπλαίζζεζε θαη ε γλψζε ησλ 

θηλδχλσλ απνηεινχλ ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο. 

 Ζ ηηκηφηεηα θαη ε αθεξαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ νπνίν ζπλεξγάδεζαη ζην 

λαπινζχκθσλν είλαη πεξηζζφηεξα ζεκαληηθά απφ ηνπο ειθπζηηθφηεξνπο φξνπο 

ηνπ λαπινζπκθψλνπ. 

 Καηάιιειεο θαη θαζηεξσκέλεο θφξκεο λαπινζπκθψλσλ γηα ηελ κηα 

ζπγθεθξηκέλε λαχισζε. 

 Υξεζηκνπνηεκέλεο θαη θαζηεξσκέλεο ξήηξεο γηα απνθπγή δαπαλεξψλ 

δηθαζηηθψλ δηακαρψλ. 

 Ρήηξεο πνπ θαίλνληαη αζήκαληεο φηαλ ηα πξάγκαηα θπινχλ νκαιά, κπνξεί λα 

απνβνχλ πνιχ ζεκαληηθέο φηαλ θάηη πάεη ζηξαβά. 

 Απαξαίηεηε ε ζπκβνιή ησλ λαπινκεζηηψλ πνπ αζρνινχληαη γηα ζπκβνπιέο.  

 ηελ λαπηηιία ε ακνηβαία εκπηζηνζχλε είλαη κεγάιν θεθάιαην θαη είλαη αλαγθαίν 

λα δηαηεξεζεί. 

Φάζη ηελικήρ μελέηηρ και ςπογπαθήρ ηος ναςλοζςμθώνος 

 ε απηήλ ηελ θάζε ηα ζπκβαιιφκελα κέξε αθνχ έρνπλ ζηελ δηάζεζε ηνπο ηα αληίγξαθα 

ηνπ λαπινζπκθψλνπ, νθείινπλ λα ηα κειεηήζνπλ πξνζεθηηθά πξνθείκελνπ λα ππνγξάςνπλ ή 

λα θάλνπλ ηα ζρφιηα ηνπο γηα θάπνηα πηζαλή παξάιεηςε , παξεξκελεία ηνπ λαπινζπκθψλνπ. 

Σν πξψην πξάγκα πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαηά ηελ εξκελεία ελφο λαπινζπκθψλνπ είλαη ε 

πξφζεζε θαη ν ζθνπφο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαηά ηελ ζχλαςε ηνπ εγγξάθνπ. Έλα 

λαπινζχκθσλν ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο ηνπ γηα λα γίλεη ζαθήο ζηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ε γεληθή εηθφλα ηνπ θαζψο θαη νη πξνζέζεηο ηνπο. 
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Οπνηνζδήπνηε δηθνξνχκελνο φξνο ηνπ λαπινζπκθψλνπ ζα εξκελεχεηαη ζε βάξνο ηνπ 

ζπκβαιιφκελνπ ηνλ  νπνίν εθηηκάηαη φηη επλνεί. Ζ έλλνηα ησλ ιέμεσλ λα πξνζαξκφδεηαη θαη λα 

εξκελεχεηαη αλάινγα κε ηα ζπκθξαδφκελα ηεο θξάζεο ζηελ νπνία πεξηιακβάλεηαη. Οη ιέμεηο 

ηνπ εγγξάθνπ ζα πξέπεη εξκελεχνληαη ειεχζεξα, φπνπ απηφ είλαη αλαγθαίν θαη εθηθηφ , ψζηε λα 

δίλνπλ κηα γεληθή εηθφλα γηα ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Όηαλ ππάξρνπλ ιέμεηο 

πνπ επηδέρνληαη δχν εξκελείεο ζα πξέπεη λα επηθξαηεί ε ινγηθφηεξε απφ ηηο δχν , γηαηί 

ζεσξείηαη πηζαλφ λα εθθξάδεη ηηο ελδερφκελεο πξνζέζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Έλαο 

ξεηφο φξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ ππεξηζρχεη ελφο ππνλννχκελνπ φξνπ , ν νπνίνο έξρεηαη ζε 

αληίζεζε κε απηφλ. Κάζε νπζηαζηηθή κεηαβνιή, πξνζζήθε, δηαγξαθή ζε έλα λαπινζχκθσλν ε 

νπνία γίλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ελφο απφ ηα δχν κέξε δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ άιινλ 

ζπκβαιιφκελν λα αθπξψζεη ηελ λαχισζε. Θα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά απφ ακνηβαία, έγγξαθε 

ζπκθσλία ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Μεηά ηελ πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ λαπινζπκθψλνπ, ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ππνγξάθνπλ ην λαπινζχκθσλν ή θάλνπλ δηνξζψζεηο ζρφιηα γηα ηνπο 

φξνπο πνπ πεξηιακβάλεη πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηνχλ θάπνηα ηειεπηαία ζεκεία. Δάλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ππνγξάςνπλ ην λαπινζχκθσλν παξαβιέπνληαο λα θάλνπλ θάπνηεο 

δηνξζψζεηο ζηνπο φξνπο , ηφηε ζα ηζρχεη ε ζπκθσλία πνπ έγηλε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη φρη απηή πνπ ιαλζαζκέλα κεηαθέξζεθε ζην λαπινζχκθσλν, έζησ θαη 

απφ αβιεςία ππνγξάθεθε. Πνιιέο θνξέο πξνθχπηνπλ νη εμήο πεξηπηψζεηο. Αξρηθά ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε ελψ απνδέρζεθαλ ηνπο φξνπο ηνπ λαπινζπκθψλνπ θαη ηε δηαηχπσζε 

ηνπο, ην θάζε κέξνο είρε αληηιεθζεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην λφεκα απηψλ ησλ φξσλ. Κάπνην 

απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε είρε παξαπιαλεζεί απφ ηνλ λαπινκεζίηε, είηε δελ είρε δηεπθξηληζηεί 

θάπνην απφ ηα  ακθηζβεηνχκελν ζέκα. Πξνο αληηκεηψπηζε ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ είλαη 

απαξαίηεηε ε κεζνιάβεζε ελφο δηαηηεηή, ν νπνίνο ζα εμαθξηβψζεη ηηο πξνζέζεηο ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκθσλίαο θαη ππνγξαθήο ηνπ λαπινζπκθψλνπ. 

Έξγν ηνπ δηαηηεηή είλαη ε ζπιινγή θαη ε πξνζεθηηθή κειέηε φισλ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ 

θαζψο θαη ησλ ζεκεηψζεσλ πνπ θξαηνχζε ν λαπινκεζίηεο απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη πξνβιήκαηα ζηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ , ηελ 

εξκελεία ησλ φξσλ ησλ λαπινζπκθψλσλ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ζα πξέπεη ηα 

πξφζσπα λα ιακβάλνπλ ππφςε  ηνπο θαλφλεο δηαπξαγκάηεπζεο , ζχληαμεο θαη εξκελείαο ησλ 

λαπινζπκθψλσλ. 

 Ο λαχινο απνηειεί ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εθφζνλ επεξεάδεη 

θαζνξηζηηθά ηελ έθβαζε θαη εμέιημε ηνπο. Έηζη είλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κηα κειέηε ησλ 

βαζηθψλ παξαγφλησλ θαζνξηζκνχ ηνπ λαχινπ ζε κηα λαχισζε. Οη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο 

θαζνξηζκνχ ηνπ λαχινπ ζε κηα λαχισζε είλαη νη αθφινπζνη. Αξρηθά είλαη ν ηχπνο ηνπ πινίνπ 

πνπ πξφθεηηαη λα λαπισζεί. Οη λαχινη γηα ηνπο πην ζπλήζεηο ηχπνπο πινίσλ φπσο είλαη tankers, 

bulk carriers παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λαχινπο ησλ 

πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλσλ πινίσλ. Οη πξνδηαγξαθέο θαη ε θαηάζηαζε ηνπ πινίνπ επίζεο 

παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν θαζψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πινίνπ φπσο ε ρσξεηηθφηεηα, ε ηαρχηεηα, 

ην βχζηζκα, ε ειηθία , ε θιάζε δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ λαπισηή λα ζρεκαηίζεη κηα εηθφλα 

γηα ηελ κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα θαη απνδνηηθφηεηα ηνπ πινίνπ. Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ πινίνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θνξηίνπ. Ζ απφζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο γεσγξαθηθήο 

ζέζε ηνπ πινίνπ θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ θνξηίνπ πνπ πξφθεηηαη λα κεηαθεξζεί 

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ λαχινπ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο 

λαχισζεο. Οη ηηκέο ησλ λαχισλ ζε κηα λαχισζε ηαμηδηνχ είλαη πεξηζζφηεξν αζηαζείο θαη 

επκεηάβιεηεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ηηκέο ησλ λαχισλ ζηε ρξνλνλαχισζε , εμαηηίαο ηεο κηθξφηεξεο 

ρξνληθήο δηάξθεηαο κίζζσζεο ηνπ πινίνπ. 
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Αθφκα έλαο παξάγνληαο ν νπνίνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ λαχινπ 

είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο παξνρήο ηνπ πινίνπ. Καηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ 

λαχινπ πνπ ζα απαηηήζεη ν πινηνθηήηεο απφ ην λαπισηή ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε 

ην θφζηνο ελφο  ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο. Έηζη εθηηκψληαη φια ηα θφζηε φπσο ηα θφζηε ηαμηδηνχ, 

θεθαιαίνπ, ρεηξηζκνχ ηνπ θνξηίνπ θαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πινηνθηήηε. ηε 

λαχισζε γπκλνχ πινίνπ ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα , ηα έμνδα ηαμηδηνχ, ηα έμνδα ρεηξηζκνχ ηνπ 

θνξηίνπ βαξχλνπλ ην λαπισηή, ελψ ην θφζηνο θεθαιαίνπ επηβαξχλεη ηνλ πινηνθηήηε. Δπίζεο, νη 

πξνβιέςεηο ησλ δηαπξαγκαηεπφκελσλ κεξψλ γηα ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ζην θνληηλφ κέιινλ 

παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν.  Σέινο , νη λαπινδείθηεο πξνζθέξνπλ ζηνπο λαπηηιηαθνχο 

επαγγεικαηίεο ηε δπλαηφηεηα λα ζρεκαηίζνπλ κηα εηθφλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο λαπιαγνξάο θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα θαζνξίζνπλ ηεο πνιηηηθή ηνπο σο πξνο ηνπο λαχινπο πνπ ζα δηακνξθψζνπλ. 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2Ο - ΕΥΑΡΜΟΓΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΣΗΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ 

2.1 Πρακτικές Εφαρμογές 

Ζ λαπηηιία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο κε απνηέιεζκα θαζεκεξηλά 

λα γελληνχληαη λέεο απαηηήζεηο. Παξάιιεια ζηελ πξνζπάζεηα θάζε λαπηηιηαθήο επηρείξεζεο λα 

επηηχρεη κεγαιχηεξεο απνδφζεηο νμχλεηαη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ε αικαηψδεο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο πιεξνθνξηθήο λα πξνζθέξνπλ λέα 

ζπζηήκαηα θαη θαηλνηνκίεο ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ηα νπνία ηηο βνεζνχλ ζηελ πξνζαξκνγή 

ηνπο ζην ζπλερψο εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δηδηθφηεξα, 

πηνζεηνχληαη πξνεγκέλα  πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία επηιέγεηαη ε ρξήζε ινγηζκηθψλ 

παθέησλ. Απηά κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ δηάθνξεο αλάγθεο κηα λαπηηιηαθήο εηαηξεία ζε φια 

ηα ηκήκαηα ηεο. Αξρηθά ζηα ινγηζκηθά απηά κπνξεί λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο κεηαμχ απηψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πινίν θαη απηά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζην γξαθείν. 

Πλεονεκηήμαηα από ηην σπήζη 

Σα ινγηζκηθά ζην πινίν θαη ζην γξαθείν δίλνπλ έλα εκθαλέο πιενλέθηεκα ηεο απινπνίεζεο ησλ 

γξαθεηνθξαηηθψλ εξγαζηψλ. Δπίζεο πξνζθέξνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο φπνπ έλαο πινηνθηήηεο 

έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί ιεπηφ πξνο ιεπηφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πινίσλ ηνπ θαζψο 

θαη ηηο εμειίμεηο ζηελ αγνξά. Μεξηθά πιενλεθηήκαηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ απηά ηα 

ινγηζκηθά είλαη ηα εμήο. Βειηηψλεηαη ε ζπληήξεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζπλζεθψλ ζπληήξεζεο, 

επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαζψο θαη πην πξνζεθηηθνί θαη ιεπηνκεξείο 

έιεγρνί ζρεηηθνί κε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο δαπάλεο. Διαρηζηνπνηείηαη ε έθζεζε ζε 

θηλδχλνπο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κεησκέλα αζθάιηζηξα. Βειηησκέλε ρξήζε θαηαιφγσλ θαη 

απνδνηηθέο δηαδηθαζίεο αγνξάο. Δίλαη εκθαλέο φηη ν θχξηνο ζηφρνο γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ρξήζε 

ησλ ινγηζκηθψλ είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο θαη ε αχμεζε ησλ θεξδψλ 

ηεο. Παξάιιεια ππάξρνπλ θαη άιια ινγηζκηθά ηα νπνία επεθηείλνπλ παξαπάλσ ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ πξνζθέξνληαη φπσο εηδηθά ινγηζκηθά πνπ αθνξνχλ ηελ ζσζηή απνηίκεζε ηεο θφξησζεο 

θαη ηεο εθθφξησζεο ηνπ πινίνπ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο. Έηζη επηηπγράλεηαη ε βέιηηζηε θαη 

αζθαιήο θφξησζε θαη ε εθθφξησζε ηνπ πινίνπ.  
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 Σα ινγηζκηθά απηά έρνπλ αλαπηπρζεί απφ έκπεηξνπο ζηνλ ηνκέα ζε ζηελή ζπλεξγαζία 

κε ηνπο επηθεθαιήο ζηε λαπηηιηαθή βηνκεραλία. ηελ ζπλέρεηα ζα αλαιπζνχλ πεξηζζφηεξν 

κεξηθά ινγηζκηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο λαπηηιίαο θαη ηα νπνία ζα 

δηαθξηζνχλ ζε ινγηζκηθά ηα νπνία αθνξνχλ ην πινίν θαη ζε ινγηζκηθά ηα νπνία εμππεξεηνχλ 

αλάγθεο ζηα γξαθεία κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο ζε θάζε ηκήκα ηεο. 

 

 

 

 

 

Λογιζμικά ζηο πλοίο 

Σα ινγηζκηθά ηνπ ζπζηήκαηνο SIS (Star Information System) αθνξνχλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ 

πινίνπ θαη είλαη βαζηζκέλα ζηηο ηερλνινγίεο ηεο Microsoft ελψ ρξεζηκνπνηνχλ βάζεηο 

δεδνκέλσλ ηεο Oracle θαη ηεο MS SQL. Σα ινγηζκηθά απηά παξέρνπλ δπλαηφηεηεο  πνπ κπνξεί 

λα είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο ε θαη αιιεινεμαξηψκελεο. ρεηίδνληαη κε ηελ θαηαγξαθή 

ζπκβάλησλ ζρεηηθψλ κε ηα πινία, ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ αμηψζεσλ (claims) γηα λεφθηηζηα πινία, ηελ δηαρείξηζε δηνηθεηηθψλ 

εγγξάθσλ, έληππσλ θαη αλαθνξψλ θαη ηνλ δεμακεληζκφ , ζρέδην επηζθεπψλ ηνπ πινίνπ. 

 Σα ινγηζκηθά απηά αθνξνχλ ηηο εμήο ιεηηνπξγίεο: 

 Planned Maintenance: Σν ινγηζκηθφ απηφ αθνξά ηελ ζσζηή δηαρείξηζε φζνλ αθνξά κε 

ηελ ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ ζε δηαθφξνπο ηνκείο κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο αμίαο ηνπ 

πινίνπ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαδήηεζεο εληνιψλ εξγαζηψλ, ινγαξηαζκψλ, ηζηνξηθνχ 

εξγαζηψλ θαη αλαθνξψλ. 

 Event: Σν ινγηζκηθφ απηφ αθνξά δηαρεηξηζηέο πινίσλ θαη ζρεηίδεηαη κε αλαθνξέο 

λαπηηθψλ ζπκβάλησλ θαη αηπρεκάησλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζπλεπεηψλ 

ηνπο. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζπκβάληα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ ζε άιια πινία ηεο 

εηαηξείαο ε θαη άιιεο εηαηξείαο. Έλα ζπκβάλ πνπ αλαθέξεηαη απφ ην πινίν, κπνξεί λα 

θαηαρσξεζεί ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ζηελ μεξά θαη λα ελζσκαησζεί ζηηο βάζεηο 

δεδνκέλσλ ησλ δηεζλψλ λαπηηιηαθψλ νξγαληζκψλ. 

 Guarantee Claims: Λνγηζκηθφ ην νπνίν βνεζά ζηελ παξαθνινχζεζε Αμηψζεσλ 

Δγγχεζεο γηα λέα πινία, δειαδή φηαλ ην πινίν ε ν εμνπιηζκφο ηνπ έρεη εγγχεζε απφ ην 

λαππεγείν, ηνλ πξνκεζεπηή ή ηνλ θαηαζθεπαζηή. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο 

ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ηνπ πινίνπ θαη ηνπ γξαθείνπ. Σν ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα 

παξέρεη απνζεθεπκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο απφ ηηο απνηπρίεο 

εμνπιηζκνχ , λα παξαθνινπζεί φιε ηελ αιιεινγξαθία ζρεηηθά κε ηελ αμίσζε εγγχεζεο 

θαζψο θαη φιεο ηηο ελέξγεηεο θαη ηηο ζρεηηθέο δαπάλεο. 

 Document: Απηφ ην ινγηζκηθφ ζρεηίδεηαη κε ηελ δηαρείξηζε εγγξάθσλ εληχπσλ θαη 

αλαθνξψλ πνπ αθνξνχλ ηα δηάθνξα δηνηθεηηθά επίπεδα πάλσ ζην πινίν. Γίλεη 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πινίνπ. 

 Star Project: Σν ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αλεμάξηεην θαη αθνξά ηελ 

κεγαιχηεξε πεξηνδηθή ζπληήξεζε ηνπ πινίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θχθινπ δσήο ηνπ. 
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Αθνξά ιεηηνπξγίεο  ηνπ πινίνπ φπσο ηνλ δεμακεληζκφ θαη ην ζρέδην ησλ επηζθεπψλ 

ηνπ. Ζ ρξήζε απηνχ ηνπ ινγηζκηθνχ δίλεη πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο ζηνπο ρξήζηεο 

απμάλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα ζηα ζρέδηα επηζθεπψλ ηνπ πινίνπ δεδνκέλνπ φηη ν 

ππεχζπλνο κπνξεί λα κεηψζεη δξακαηηθά ηελ δηάξθεηα δεκηνπξγίαο ησλ απαξαίηεησλ 

πξνδηαγξαθψλ.  Έρεη ζρεδηαζηεί ψζηε λα παξέρεη δηαρείξηζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ γηα 

φιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία δεμακεληζκνχ θαη επηζθεπψλ. 

Παξάιιεια άιιν έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν απνηειεί έλα ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ην Netpas 

Estimator  ην νπνίν αθνξά ηελ εθηίκεζε ηνπ ηαμηδηνχ. Οη δπλαηφηεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ινγηζκηθνχ πεξηιακβάλνπλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκέο δηα κέζνπ πεξηνρψλ πςεινχ ξίζθνπ, 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο δψλεο Νχρηαο, νλφκαηα ιηκαληψλ , ππνινγηζκφ ηεο απφζηαζεο 

ηαμηδηψλ, απφζηαζεο κεηαμχ ησλ κεκνλσκέλσλ ιηκέλσλ κε βάζε ηνπο ράξηεο. 

πγθεθξηκέλα κπνξεί λα επηδεηθλχεη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο είλαη πηζαλέο γηα πεηξαηεία κε 

βάζε αλαιχζεηο πξνεγνχκελσλ ζπκβάλησλ πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Δπηπιένλ ην ινγηζκηθφ δίλεη ρξήζηκεο εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπληνκφηεξε απφζηαζε απφ ην 

ιηκάλη αλαρψξεζεο ζην ιηκάλη άθημεο δίλνληαο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ πινίαξρν ν 

νπνίνο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ λαπηηιηαθή εηαηξεία ελδέρεηαη λα ηελ αθνινπζήζεη ή λα ηελ 

απνθχγεη. Αθφκα ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνδεηθλχνληαη είλαη ζρεηηθέο κε ηα 

ιηκάληα ζηελ ζαιάζζηα πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην πινίν θαζψο θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ 

κήθνπο ηεο δηαδξνκήο ηαμηδηψλ θαη κάιηζηα ηελ απφζηαζε κεηαμχ κεκνλσκέλσλ ιηκέλσλ κε 

βάζε ηνπο γεσγξαθηθνχο ράξηεο. 

 

Λογιζμικά ζηο γπαθείο  

Σα ινγηζκηθά ηα νπνία αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ γξαθείνπ θαη 

ζπκβάιινπλ είηε ζηελ ξνή πιεξνθνξηψλ πξνο ην πινίν είηε απφ ην πινίν πξνο ην γξαθείν 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηα ηκήκαηα ησλ λαπηηιηαθψλ επηρεηξήζεσλ. Σα 

ηκήκαηα ησλ εηαηξεηψλ θπξίσο δηαθξίλνληαη ζε Λεηηνπξγηψλ, Γηαρείξηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ , 

Διέγρνπ Πνηφηεηαο θαη Αζθάιεηαο, Αγνξάο Πξνκεζεηψλ, Αζθαιηζηηθφ , Ναχισζεο , 

Σερλνινγηψλ Γηνίθεζεο θαη Πιεξνθνξηψλ, Οηθνλνκηθφ θαη Λνγηζηηθήο, ηειέρσζεο, 

Αλεθνδηαζκνχ κε Καχζηκα θαη Δπηθνηλσληψλ. ηελ ζπλέρεηα ζα πεξηγξάςνπκε κεξηθά ινγηζκηθά 

ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηεο λαπηηιηαθήο 

επηρείξεζεο. 

 Γηα ην ηκήκα ιεηηνπξγηψλ (Operations) ην νπνίν αθνξά ηελ ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηνπ 

πινίνπ έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ινγηζκηθά. Έλα παξάδεηγκα είλαη ην Information and 

Planning System. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξεη ζρεδηαζκφ ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηε 

ζρεηηθή δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ην δηακεξηζκφ δηαδηθαζηψλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο 

ηεο απφδνζεο κεκνλσκέλνπ πινίνπ ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ ηεο 

εηαηξείαο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη δηάθνξα ινγηζκηθά κε βάζε ηα νπνία ε Ναπηηιηαθή εηαηξεία 

κπνξεί λα εληνπίζεη ην ζηίγκα ησλ πινίσλ ηεο ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. Παξάιιεια 

δίλνληαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο θαη ζε άιια ηκήκαηα ηεο εηαηξείαο φπσο είλαη ην ηκήκα 

παξαγγειηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

ζπλνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Σν παξαπάλσ ινγηζκηθφ αθφκα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην ηκήκα δηαρείξηζεο φζνλ αθνξά ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζηφινπ κε ζηφρν ηελ 

απινπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ζηφινπ. Μέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ απηνχ κπνξεί ν ππεχζπλνο  λα 



ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  ΠΑΡΑΓΔΗΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

20 
 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ (E-CHARTERING) ΜΔ ΥΡΖΖ ASP.NET CORE ΚΑΗ ENTITY FRAMEWORK ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ.  

δηαρεηξηζηεί έλα απιφ ζχζηεκα ζπληήξεζεο θαη πξνκήζεηαο αληαιιαθηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Έλα αθφκα ινγηζκηθφ ην νπνίν αθνξά ηελ 

δηαρείξηζε ζπληήξεζεο είλαη ην MS Project πνπ βνεζά ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο πινηνθηήηεο 

λα κεηψζνπλ ηηο δαπάλεο ζρεηηθά κε ηελ ζπληήξεζε ησλ πινίσλ.  

 Σν ινγηζκηθφ Information and Planning System  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απφ ην 

ηκήκα Διέγρνπ πνηφηεηαο θαη αζθάιεηαο πξνζθέξνληαο δηνξζσηηθή ζπληήξεζε, έιεγρν 

θφζηνπο, έιεγρν θαηαιφγνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αμηνιφγεζε  εγθαηαζηάζεσλ, αλαθνξά θαη 

ζπζηεκαηηθφ έιεγρν γηα επηζεσξήζεηο θαη πηζηνπνηεηηθά θαζψο θαη ησλ εκεξνκεληψλ ιήμεο 

ηνπο. Αθφκα ην ινγηζκηθφ απηφ επηηξέπεη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο κε ηελ κνξθή 

γξαθηθήο απεηθφληζεο αιιά θαη ηελ δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

 

 

 Γηα ην ηκήκα Αγνξάο θαη Πξνκεζεηψλ κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην Central Purchasing System. Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ην νπνίν δίλεη 

είλαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ γξήγνξε έξεπλα ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο ησλ θαηάιιεισλ πξνκεζεηψλ. 

Δπίζεο κπνξεί λα θξαηά αληίγξαθα δεδνκέλσλ ζε ιίζηεο απφ ηα δηαθνξεηηθά πινία. Δπίζεο ην 

ινγηζκηθφ απηφ επηηξέπεη απεπζείαο αγνξέο απφ ην πινίν ζε ηνπηθέο αγνξέο, φηαλ ε εηαηξεία 

πνπ δηαρεηξίδεηαη ην πινίν δελ έρεη πξάθηνξεο ζε θάπνην ιηκάλη. Σν ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν 

γηα λα βνεζήζεη ην Γηεπζπληή θαη ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο λα παξαιακβάλεη αηηήκαηα, λα 

θάλεη έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηα πξντφληα , ζπγθξίζεηο κε πξνζθνξέο, λα παξαιακβάλεη θαη λα 

εγθξίλεη ηηκνιφγηα. Οη εληνιέο αγνξψλ θαη πιεξσκψλ γίλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αληαιιαγήο 

δεδνκέλσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

απηφλνκν ζχζηεκα, αιιά ελζσκαηψλεηαη θαλνληθά θαη κε ην Information and Planning System.  

 Όζνλ αθνξά ην αζθαιηζηηθφ ηκήκα έλα ινγηζκηθφ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ην 

Insurance. Απηφ αθνξά ηελ ζαιάζζηα αζθαιηζηηθή θάιπςε, ηηο απαηηήζεηο, ην ηζηνξηθφ ηνπο θαη 

ηελ πνιηηηθή ηνπο. Έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζεί αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πγείαο, ηαμηδηψλ, ηεξκαηηθψλ θνξηίσλ, P&I. Παξάιιεια παξαθνινπζεί ηη 

πιεξσκέο αζθαιίζηξσλ, πεξηέρεη ηζηνξηθά αξρείσλ ησλ δεηθηψλ γηα δηάθνξεο αζθαιηζηηθέο 

θαιχςεηο εηαηξεηψλ. Απηφ ην ινγηζκηθφ δίλεη ηελ δπλαηφηεηα επθνιφηεξεο παξαθνινχζεζεο απφ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν γηα ηηο εθηηκήζεηο, ηηο ηαθηνπνηήζεηο θαη ηα θφζηε θαζψο θαη ηελ ππνβνιή 

έθζεζεο είηε κε ηππνπνηεκέλε είηε κε θαηάιιειε γηα ηελ πεξίπησζε κνξθή.  

 Σν ηκήκα ζηειέρσζεο θαη  δηαρείξηζεο ηνπ πινίνπ είλαη έλα απφ ηα πην ζχλζεηα θαη 

δχζθνια ηκήκαηα γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Έλαο ζηφινο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πινία 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ γεγνλφο πνπ απαηηεί πιήξσκα κε δηαθνξεηηθά πξνζφληα. Οη απαηηήζεηο 

αδεηψλ είλαη δηαθνξεηηθέο γηα ηηο πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθήο ζεκαίαο. Σν πιήξσκα επηιέγεηαη 

απφ δηαθνξεηηθέο γεσγξαθηθέο ζέζεηο γηα ηηο νπνίεο ηζρχεη δηαθνξεηηθφ είδνο αδεηψλ. Γηα θάζε 

ζελάξην επηινγήο λα ππνινγίδεηαη ην θφζηνο ην νπνίν ζπλήζσο είλαη δηαθνξεηηθφ κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θαζψο θαη ε επηινγή πξέπεη λα γίλεη ζε έλα γξήγνξν δηάζηεκα. Απηφ 

πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ ζα θαηαγξάθνληαη ηα ππνςήθηα κέιε γηα 

ηελ ζηειέρσζε ηνπ πινίνπ.  Σα ινγηζκηθά ηα νπνία ππάξρνπλ γηα απηέο ηηο εξγαζίεο θαη είλαη ην 

Crew Management. Σν ινγηζκηθφ απηφ έρεη πξφζβαζε ζε βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία 
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εξγαζηαθήο εκπεηξίαο θαη γεληθέο παξαηεξήζεηο φπσο θαηαιφγνπο κε πηζηνπνηεηηθά πνπ 

αθνξνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη πξνζφληα θάζε κέινπο. Σν ινγηζκηθφ επίζεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ηεο θαηάιιειεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ησλ λαπηηθψλ, 

απνινγηζκνχ ησλ επηιεγέλησλ πιεξσκάησλ θαζψο θαη δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ησλ 

θαηαιφγσλ κε ηα ελαπνκείλαληα πιεξψκαηα γηα κειινληηθή επηινγή. Δπίζεο ην ινγηζκηθφ έρεη 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο εθζέζεσλ εθθαζάξηζεο ιηκέλσλ, δηνηθεηηθέο εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

ζηφιν θαζψο θαη ππνδείγκαηα πηζηνπνηεηηθψλ.  

 

 

 

 

 

2.2 Ανασκόπηση πεδίου - E- Chartering – Web based Platforms 

Δδψ θαη πνιιά ρξφληα έλα ζέκα πνπ αθνξά ηελ λαπηηιηαθή βηνκεραλία είλαη ε θαηαζθεπή θαη ε 

χπαξμε κηαο εληαίαο δηαδηθηπαθήο πιαηθφξκαο κέζσ ηεο νπνίαο ζα πινπνηνχληαη ειεθηξνληθέο 

λαπιψζεηο. Παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο θαζψο θαη έρνπλ επελδπζεί 

πνιιά θεθάιαηα ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ, ιίγα απφ απηά έρνπλ αληέμεη ζηελ αγνξά 

θαη βξίζθνληαη ζε ρξήζε.  

 Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ αλαπηπρζεί πεξηζζφηεξεο απφ 35 πιαηθφξκεο πνπ 

πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο e-chartering. ηελ πιεηνςεθία φκσο απέηπραλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο αγνξάο. Έλαο ιφγνο είλαη φηη ηα εκπιεθφκελα κέξε , δειαδή νη πινηνθηήηεο θαη νη 

λαπισηέο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην λα αλεβάζνπλ ηα πινία θαη ηα θνξηία ηνπο αληίζηνηρα ζε 

κηα πιαηθφξκα αλ ε ζπγθεθξηκέλε πιαηθφξκα δελ έρεη πξνζειθχζεη ηελ πιεηνςεθία ηεο 

αγνξάο. Απηήλ ηελ ζηηγκή είλαη ιίγεο νη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη λαπισηέο. Μεξηθέο απφ απηέο είλαη νη Level Seas, Strategic 

Software, AXS Marine, GoReefers, Shipping Direct, Chartering Solutions and Steminorder. 

 Σν ινγηζκηθφ Strategic Software , ζεσξείηαη έλα απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηνπο 

λαπινκεζίηεο γηα ηελ αληαιιαγή κελπκάησλ. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ δεκηνπξγία ελφο ζχγρξνλνπ 

δηθηχνπ ην νπνίν εμνηθνλνκεί ρξφλν απφ ηνπο λαπινκεζίηεο απφ ηα επαλαιακβαλφκελα 

κελχκαηα ζηελ δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Απηφ νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ Strategic 

IMX , έλα δίθηπν παξνρήο πιεξνθνξηψλ. Δπηπιένλ, ην Baltic Exchange απνηειεί κεγάιε 

παξάδνζε ζηελ λαπηηιία θαζψο είλαη έλα κεγάιν κέζν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ  ηφζν γηα ηνπο 

λαπινκεζίηεο φζν θαη γηα ηνπο πινηνθηήηεο θαη ηνπο λαπισηέο. Σν Shipping Direct είλαη έλα 

Website ειεθηξνληθψλ λαπιψζεσλ κε επίθεληξν ηελ λαπηηιία κηθξψλ απνζηάζεσλ. Ζ 

πιαηθφξκα δηεπθνιχλεη ηελ κεηαθνξά δεδνκέλσλ θαζψο θαη απηνκαηνπνηεί πνιιά ζπζηήκαηα. 

Σέινο , ην Steminorder είλαη έλα website ην νπνίν βέβαηα έρεη ειιείςεηο ζηελ ζρεδίαζε θαζψο 

θαη ηελ αλαλέσζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ην θαζηζηά καθξηά απφ έλα απνδεθηφ επίπεδν. 

 Μία παγθφζκηα πιαηθφξκα e- chartering ζα έπξεπε λα ηελ δηαρεηξίδεηαη έλαο 

αμηφπηζηνο νξγαληζκφο ν νπνίνο ζα εγγπάηαη φηη θακία εηαηξεία δελ ζα έρεη πιενλέθηεκα ζε 

ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο. Μηα ηέηνηα πιαηθφξκα ζα πξέπεη λα αλαπηχζζεη 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα εμειίζζεηαη ζηαδηαθά αλάινγα ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 
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Αξρηθά ην ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα δίλεη ηελ ειεπζεξία ζηνπο ρξήζηεο λα αληαιιάζνπλ 

κελχκαηα φπσο γίλεηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη κε ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ email πνπ 

ζηέιλνληαη θαη ιακβάλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Παξφια απηά , ζα 

κπνξνχζε λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα εχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ θνξηίσλ θαη πινίσλ κέζσ κηαο 

κεραλήο αλαδήηεζεο θαη παξακέηξσλ πνπ ηαηξηάδνπλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε ρξήζηε 

κεηψλνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ email. Ζ δπλαηφηεηα πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα είλαη επθνιφηεξε 

θαζψο ζα ππνβάιιεηαη ζε θφξκεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηελ απαξαίηεηε 

πιεξνθνξία πνπ ζα απνζηαιεί ζηελ άιιε πιεπξά. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη 

κε αζθάιεηα θαη κε απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα. Μεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπκθσλίαο θαη ηελ 

κεηαθνξά ηνπ θνξηίνπ ζα πξέπεη λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ κεξψλ κε 

βαζκνινγία. Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί απηνχο πνπ παξέρνπλ ηέηνηνπ είδνπο 

ζπζηήκαηα είλαη ε εχξεζε επελδπηψλ θαη θνλδπιίσλ γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο πιαηθφξκαο. Μέρξη 

ζηηγκήο θακία δηαδηθηπαθή πιαηθφξκα δελ είλαη δσξεάλ αιιά κε θάπνην πνζφ ζπλδξνκήο 

γεγνλφο πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέιθπζε ρξεζηψλ θαη κε απνηέιεζκα ηελ έιιεηςε 

θεθαιαίνπ γηα ηελ ζπληήξεζε ηεο πιαηθφξκαο. 

 

VESSEL BOT 

Μηα εηαηξεία πιεξνθνξηθήο ε νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ρψξν ηεο λαπηηιίαο πξνζθέξνληαο 

θαηλνηφκεο ιχζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ λαπιψζεσλ είλαη ε VesselBot. ηφρνο ηεο εηαηξείαο είλαη λα 

πξνζθέξεη ςεθηαθέο ιχζεηο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε λαπιψζεσλ 

εμνηθνλνκψληαο ρξφλν θαη ρξήκα ηφζν θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ πινηνθηεηψλ φζν θαη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ λαπισηψλ.  

 

Πηγή: www.vesselbot.com 
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Όπσο θαίλεηαη θαη ζηελ παξαπάλσ θσηνγξαθία ην ινγηζκηθφ πξνζθέξεη νθέιε ηφζν ζηνπο 

λαπισηέο αιιά θαη ζηνπο πινηνθηήηεο ππνδεηθλχνληαο ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά κε ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Σν ζχζηεκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαη ζηα δχν κέξε λα αλεβάζνπλ 

ηα πινία ηνπο είηε ηα θνξηία ηνπο κε φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ελψ παξάιιεια ππνδεηθλχεη 

ην θαιχηεξν ηαίξηαζκα ιακβάλνληαο  πνιιέο παξακέηξνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη αξθεηά πνιχπινθν θαζψο νη πινηνθηήηεο ιακβάλνπλ θαζεκεξηλά πνιιά 

email, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ θνξηίνπ ρξνλνβφξα θαη πεξίπινθε. 

Γηα ηελ επίιπζε ηεο ρξνλνβφξαο αληαιιαγήο κεγάινπ φγθνπ απφ email κεηαμχ ησλ 

λαπινκεζηηψλ ην ινγηζκηθφ δηαζέηεη θαη έλα ζχζηεκα επηθνηλσλίαο ιχλνληαο ηελ ζπαηάιε ηνπ 

ρξφλνπ επηηξέπνληαο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Σειηθφο ζηφρνο ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε επίηεπμε λαπινζπκθψλνπ ειεθηξνληθά δηαζθαιίδνληαο φινπο ηνπο φξνπο 

πνπ πξέπεη λα ζπκθσλεζνχλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

δηαζέηεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο θάζε πιεπξάο θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπο ηα νπνία παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε κηα λαχισζε. 

 

 

 

Όπσο θαίλεηαη παξαθάησ ην ζχζηεκα ζηνρεχεη λα εμππεξεηήζεη δηαθνξεηηθά θαη αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα.

 

Πηγή: www.vesselbot.com 

 

Απφ ηελ κία πιεπξά νη πινηνθηήηεο έρνπλ ζηφρν ηελ επίηεπμε πςεινχ λαχινπ θαη ρακειή 

πξνκήζεηα πνπ αλαθέξεηαη ζην κέξνο ηνπ λαχινπ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ λαπινκεζίηε. 
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Παξάιιεια, είλαη ζεκαληηθφ ην ζχζηεκα λα ελεκεξψλεη κε δηάθνξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

θαιχηεξε επηινγή ηνπ θνξηίνπ αιιά θαη γηα ηελ δηαζεζηκφηεηα ζε λένπο πειάηεο. Παξάιιεια 

δηαηίζεηαη κεραληζκφο αμηνιφγεζεο γηα ηελ θεξεγγπφηεηα ηεο άιιεο πιεπξάο. 

 

 

 

 

 

Πηγή: www.vesselbot.com 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη λαπισηέο έρνπλ ζηφρν ηελ εχξεζε πινίσλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ 

λαχιν. Σν ζχζηεκα δηαζέηεη επίζεο ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ αλάδεημε ηεο πην ζπκθέξνπζαο 

επηινγήο αιιά θαη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ηεο θεξεγγπφηεηαο ησλ πινηνθηεηψλ κεηψλνληαο 

έηζη ην ξίζθν. 

 

 

 

 

 



ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  ΠΑΡΑΓΔΗΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

25 
 
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ (E-CHARTERING) ΜΔ ΥΡΖΖ ASP.NET CORE ΚΑΗ ENTITY FRAMEWORK ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ.  

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3Ο - ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΦΡΗΗ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ην πξφγξακκα E-chartering ην νπνίν αθνξά ηνλ ηνκέα 

ησλ ειεθηξνληθψλ λαπιψζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηελ λαπηηιία θαη απνηεινχλ ηελ ζπκθσλία 

γηα ηελ κεηαθνξά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνξηίνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν πινίν κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν. Γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο ην ζχζηεκα δηαζέηεη ηνλ ξφιν ηνπ πινηνθηήηε δειαδή ηνπ 

θάηνρνπ ηνπ πινίνπ θαη ηνλ ξφιν ηνπ λαπισηή δειαδή ηνπ θάηνρνπ ηνπ θνξηίνπ. Όπσο 

αλαθέξζεθε αθφκα δελ έρεη εδξαησζεί έλα ηέηνηνπ είδνπο ζχζηεκα ζηελ λαπηηιία θαη παξά ηελ 

ζπλερή αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ε δηαδηθαζία απηή ζηελ πιεηνςεθία δελ πινπνηείηαη ςεθηαθά 

αιιά κέζσ ησλ λαπινκεζηηψλ θαη νη δηαπξαγκαηεχζεηο γίλνληαη κέζσ emails. ηφρνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θάιπςε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δχν 

πιεπξψλ θαζψο θαη ησλ πξνδηαγξαθψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλα ηέηνην ζχζηεκα. 

Σν ζχζηεκα δηαζέηεη κηα νζφλε εγγξαθήο ζηελ νπνία κπνξεί έλαο ρξήζηεο λα δειψζεη ηα 

ζηνηρεία ηνπ θαη λα επηιέμεη ηνλ ξφιν ηνπ.

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ν ρξήζηεο κπνξεί λα δειψζεη ην email ηνπ, ην username, ην 

password θαη λα επηιέμεη ηνλ ξφιν ηνπ δειαδή αλ είλαη πινηνθηήηεο ή λαπισηήο. Ζ επηινγή ηνπ 

ξφινπ δίλεη θαη δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ θάζε ρξήζηε αθνχ εηζέιζεη ζηελ εθαξκνγή. 

Δπηπιένλ ππάξρεη θαη ν ξφινο ηνπ Admin ν νπνίνο κπνξεί λα εγθξίλεη θαη λα απνξξίςεη 

θάπνηνλ ρξήζηε ψζηε λα κελ κπνξεί λα εηζέιζεη ν νπνηνζδήπνηε. Παξαθάησ θαίλεηαη έλα 

παξάδεηγκα εγγξαθήο ελφο ρξήζηε θαη ηα αθφινπζα κελχκαηα. 
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ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην username Nikos ρξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ άιινλ ρξήζηε θαη 

γηα απηφ εκθαλίδεηαη ην error message ‘ Username Nikos is already taken’. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα γίλεηαη επηηπρήο εγγξαθή ηνπ ρξήζηε ζην ζχζηεκα κε ηνλ ξφιν 

ηνπ πινηνθηήηε. Πξέπεη φκσο λα εγθξηζεί απφ ηνλ Admin ψζηε λα κπνξεί λα εηζέιζεη ζηελ 

εθαξκνγή. 
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ε απηήλ ηελ νζφλε είλαη ε θφξκα εηζφδνπ ζηελ εθαξκνγή αθνχ έρεη γίλεη επηηπρψο ε εγγξαθή. 

Ο ρξήζηεο βιέπεη ην παξαπάλσ κήλπκα εθφζνλ δελ έρεη εγθξηζεί αθφκα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή 

ηεο εθαξκνγήο. Δθφζνλ εγθξηζεί κπνξεί λα εηζέιζεη κε ην username ηνπ θαη ην password αλ 

είλαη ζσζηά αιιηψο ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα. 
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Α. Είσοδος Πλοιοκτήτη 

Όηαλ εηζέιζεη  ν ρξήζηεο ζηελ εθαξκνγή επηιέγνληαο ηνλ ξφιν ηνπ πινηνθηήηε έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα πινήγεζεο ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ξφινο. Αξρηθά εκθαλίδεηαη 

ζηελ ζειίδα Home.

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ε εθαξκνγή απνηειείηαη απφ έλα κελνχ ζηα αξηζηεξά ηεο νζφλεο. 

Σν κελνχ έρεηο ηηο επηινγέο Search Cargoes, Vessels, Offers θαη My Charters. Παξάιιεια ζην 

πάλσ κέξνο ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ επηπιένλ επηινγέο νη νπνίεο είλαη Weather, Statistics, 

Map , My Profile, Log Out. Ο ρξήζηεο σο πινηνθηήηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλεβάζεη ηα 

πινία ηνπ ζηελ εθαξκνγή, λα ςάμεη γηα δηαζέζηκα θνξηία θαη λα ζηείιεη πξνζθνξά ζε θάπνηνλ 

λαπισηή. Παξάιιεια κπνξεί λα δερηεί πξνζθνξέο είηε λα ηηο απνξξίςεη θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζεη λαπιψζεηο ειεθηξνληθά. 
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ηελ ζπγθεθξηκέλε νζφλε θαίλεηαη ε ιίζηα ησλ πινίσλ πνπ έρεη ν ζπγθεθξηκέλνο ρξήζηεο. Έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζζέζεη κηα λέα ζέζε πινίνπ, λα δηαγξάςεη θάπνην ππάξρνλ είηε λα 

ηξνπνπνηήζεη κηα ήδε ππάξρνπζα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

Απαξαίηεηα ζηνηρεία θαηά ηελ πξνζζήθε κηαο ζέζεο πινίνπ είλαη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ, ν ηχπνο 

ηνπ, ε ηνπνζεζία ζηελ νπνία βξίζθεηαη, ε εκεξνκελία, ε ζεκαία ηνπ θαη ε ρξνλνινγία ηνπ. 
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Γεδνκέλνπ φηη ν πινηνθηήηεο έρεη αλεβάζεη κηα ζέζε πινίνπ ηνπ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα 

αλαδεηήζεη θνξηία θαη λα ζηείιεη πξνζθνξέο πνπ εμππεξεηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ. 

 

ε απηήλ ηελ νζφλε έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζεη φια ηα θνξηία. Σα ζηνηρεία πνπ 

εκθαλίδνληαη γηα ηα θνξηία είλαη ν ηχπνο ηνπ θνξηίνπ, ε πνζφηεηα, ν ηφπνο αλαρψξεζεο, ν 

ηφπνο πξννξηζκνχ, νη ξπζκνί θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ηνπ θνξηίνπ(L/D Rates) , ε 

εκεξνκελία αλαρψξεζεο θαη άθημεο(Lay can) , ν λαπισηήο πνπ έρεη ην θνξηίν θαη κηα ηδεαηή 

ηηκή λαχινπ πνπ ζα ήζειε λα μεθηλήζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 

 

Όπσο θαίλεηαη, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θηιηξαξίζκαηνο ζηα δεδνκέλα, ψζηε ν πινηνθηήηεο λα 

αλαδεηήζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν θνξηίν ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ε θάπνηνλ 

ζπγθεθξηκέλν λαπισηή. 
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Ο πινηνθηήηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ηαμηλνκήζεη ηα θνξηία κε βάζε ηνλ λαχιν πνπ πξνηίζεηαη 

λα δψζεη αξρηθά ν λαπισηήο ψζηε λα απνθαζίζεη ηελ πην ζπκθέξνπζα επηινγή. Αθνχ 

απνθαζίζεη κπνξεί λα ζηείιεη πξνζθνξά ζε θάπνηνλ λαπισηή παηψληαο ην θνπκπί Send Offer. 

Αθνχ παηήζεη ην θνπκπί αλνίγεη κηα θφξκα ζηελ νπνία ζα ζπκπιεξψζεη ηνπο δηθνχο ηνπ φξνπο 

γηα ην λαπινζχκθσλν. 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε θφξκα ν ρξήζηεο έρεη θξαηήζεη ηα ζηνηρεία ηνπ θνξηίνπ πνπ πξφθεηηαη λα 

ζηείιεη ην offer , επηιέγεη ην πινίν ηνπ πνπ ζα εθηειέζεη ηελ κεηαθνξά θαη ζπκπιεξψλεη ηελ δηθή 

ηνπ πξφηαζε γηα ηνλ ηειηθφ λαχιν θαη ηελ πξνκήζεηα. Σα ζηνηρεία απηά είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

ζηαιζεί ε πξνζθνξά ζην άιιν κέξνο παηψληαο ην θνπκπί confirm.  
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Αλ δελ έρνπλ ζπκπιεξσζεί ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ζα εκθαληζηεί ην παξαθάησ κήλπκα.

 

Αληίζεηα αλ ηα ζηνηρεία ζπκπιεξσζνχλ ζσζηά θαη ν ρξήζηεο παηήζεη ην θνπκπί confirm ηφηε ε 

πξνζθνξά ζηέιλεηαη επηηπρψο ζηελ άιιε πιεπξά. 
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Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ηηο πξνζθνξέο πνπ ηνπ έρνπλ ζηαιζεί απφ άιινπο 

λαπισηέο θαη λα απνθαζίζεη αλ ζα ηηο απνξξίςεη θαη ζα ζηείιεη λέεο πξνζθνξέο ζπλερίδνληαο 

ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ε ζα εγθξίλεη ηελ πξνζθνξά θαη ζα θαηαρσξεζεί λαχισζε. 

 

Όπσο θαίλεηαη παξαπάλσ ν ζπγθεθξηκέλνο πινηνθηήηεο έρεη δχν πξνζθνξέο θαη επηπιένλ έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα ηηο ηαμηλνκήζεη κε βάζε ηνλ λαχιν γηα λα δεη πνηα είλαη πην ζπκθέξνπζα. 

Αθνχ παηήζεη ην θνπκπί Υ ε πξνζθνξά δηαγξάθεηαη ελψ κε ηελ έγθξηζε ηεο πξνζθνξάο 

πεξλάεη ζην My Charters.

 

ε απηήλ ηελ νζφλε εκθαλίδνληαη φιεο νη λαπιψζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πινηνθηήηε. Δπίζεο 

ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηνπ λαχινπ απφ φιεο ηηο λαπιψζεηο πνπ έρνπλ  πινπνηεζεί 

θαζψο θαη ν κέξνο φξνο λαχινπ. 
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Ο πινηνθηήηεο εθφζνλ έρεη θαηαγξάςεη λαπιψζεηο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζην κελνχ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ζηελ επηινγή Statistics.

 

ηελ νζφλε απηή κπνξεί λα δεη κηα δηαγξακκαηηθή αλάιπζε ηνπ λαχινπ αλά θαηεγνξία πινίνπ. 

Ζ κπιε θακπχιε δείρλεη πσο θπκαίλεηαη ν λαχινο γηα ηα tankers ελψ ε θφθθηλή δείρλεη 

απνθιεηζηηθά γηα ηα bulk carriers ελψ ε θίηξηλε αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε θαηεγνξία 

πινίνπ. Σα δεδνκέλα έξρνληαη απφ ηηο λαπιψζεηο πνπ έρεη θαηαγξάςεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

πινηνθηήηεο. 
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B. Είσοδος Ναυλωτή 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηελ θσηνγξαθία ν ρξήζηεο κε ηνλ ξφιν ηνπ λαπισηή βιέπεη δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο ζην αξηζηεξφ κελνχ. Δπηπιένλ ζην πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο ππάξρεη ε επηινγή Top 

Ship-owners πνπ εκθαλίδεη ηνπο πέληε θαιχηεξνπο πινηνθηήηεο ζην ζχζηεκα κέζσ ελφο 

κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο. 

 

ηελ νζφλε cargoes ν λαπισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δεη ηα θνξηία ηνπ, λα πξνζζέζεη κηα 

θαηλνχξγηα ζέζε θνξηίνπ, λα δηαγξάςεη θαη λα ηξνπνπνηήζεη κηα ήδε ππάξρνπζα. 
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Σα ζηνηρεία ηα νπνία απαηηνχληαη γηα λα πξνζηεζεί έλα θνξηίν είλαη ε πνζφηεηα , ν ηχπνο , 

ιηκάλη αλαρψξεζεο , ιηκάλη πξννξηζκνχ, ξπζκνί θφξησζεο θαη εθθφξησζεο, εκεξνκελίεο 

αλαρψξεζεο θαη άθημεο θαη πξφηαζε γηα λαχιν ηαμηδηνχ. 

 

ηελ επηινγή Search Ships ν λαπισηήο κπνξεί λα δεη ηα δηαζέζηκα πινία , λα ςάμεη έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν πινίνπ φπσο ζην παξάδεηγκα γηα Tankers. Μπνξεί λα ζηείιεη πξνζθνξά 

παηψληαο ην θνπκπί send offer αλνίγνληαο ηελ θφξκα charter party. 
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Ο λαπισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θάπνην θνξηίν απφ ηελ ιίζηα κε ηα θνξηία ηνπ , λα 

πξνζζέζεη λαχιν θαη πξνκήζεηα. Υσξίο απηά ηα ζηνηρεία ε πξνζθνξά δελ κπνξεί λα ζηαιζεί 

ζηνλ πινηνθηήηε. 

 

Αληίζηνηρα θαη ν λαπισηήο κπνξεί λα δερζεί πξνζθνξέο απφ θάπνηνλ πινηνθηήηε θαη λα ηηο 

απνξξίςεη είηε λα ηηο εγθξίλεη. Αθνχ εγθξίλεη κηα πξνζθνξά θαηαρσξείηαη λαχισζε θαη πεξλάεη 

ζηελ Οζφλε My Charters. 
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Ο λαπισηήο ζηελ νζφλε My Charters κπνξεί λα δεη φιεο ηηο λαπιψζεηο πνπ έρεη θαηαγξάςεη 

θαζψο θαη ηνλ ζπλνιηθφ λαχιν απφ φιεο ηηο λαπιψζεηο θαη ηνλ κέζν φξν. Όπσο θαίλεηαη ζηα 

δεμηά ν λαπισηήο έρεη ηελ επηπιένλ δπλαηφηεηα λα βαζκνινγήζεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

πινηνθηήηε γηα ηελ πνηφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ παηψληαο ην θνπκπί rate θαη 

αλνίγνληαο ηελ θφξκα Ratings.  

 

ηελ παξαπάλσ θφξκα ν Ναπισηήο κπνξεί λα βαζκνινγήζεη ηνλ πινηνθηήηε έρνληαο ηηο 

επηινγέο Positive, Neutral, Negative. Σν ζχζηεκα θαηαρσξεί ζθνξ ην νπνίν αληηζηνηρεί 5/5 

επηιέγνληαο Positive, 3/5 επηιέγνληαο Neutral θαη 1/5 επηιέγνληαο Negative. Σν ζχζηεκα 

ππνινγίδεη ηνλ κέζν φξν απφ φια ηα ζθνξ θαη βγάδεη κηα βαζκνινγία γηα ηνλ θάζε πινηνθηήηε.  
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ηελ νζφλε Top Ship-Owners ν λαπισηήο κπνξεί λα δεη ηνπο πέληε θαιχηεξνπο πινηνθηήηεο θαη 

ηελ βαζκνινγία ηνπο θαζψο θαη ην πιήζνο φζσλ ςήθηζαλ ζεηηθά , νπδέηεξα θαη αξλεηηθά. 

Γ. Είσοδος Admin 

 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο βιέπεη ζην αξηζηεξφ κελνχ ηηο επηινγέο Home, Administration θαη 

User Control.  
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ηελ νζφλε User Control ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα δεη ηνπο ρξήζηεο πνπ δελ 

έρνπλ εγθξηζεί θαη λα ηνπο εγθξίλεη είηε λα ηνπο απνξξίςεη. Αθνχ εγθξίλεη θάπνηνλ ρξήζηε, 

πεξλάεη ζηελ νζφλε Administration.

 

ηελ νζφλε Administration, ν δηαρεηξηζηήο ηεο εθαξκνγήο βιέπεη ηνπο εγγεγξακκέλνπο ρξήζηεο 

θαη κπνξεί είηε λα πξνζζέζεη έλαλ θαηλνχξγην ρξήζηε, είηε λα ηξνπνπνηήζεη θαη λα δηαγξάςεη 

θάπνηνλ ππάξρνλ ρξήζηε.  
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Δ. Κεντρικές Επιλογές 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη επηινγέο πνπ είλαη νξαηέο απφ φινπο ηνπο ξφινπο ηεο 

εθαξκνγήο θαη απηέο είλαη ην Home, Weather , Map θαη My Profile. 

 

Όινη νη ρξήζηεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηνλ ράξηε παηψληαο ηελ επηινγή Map ζην 

πάλσ κέξνο ηεο νζφλεο. 

 

Όινη νη ρξήζηεο επίζεο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δνπλ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο παηψληαο ην 

φλνκα ηεο ηνπνζεζίαο. Σα δεδνκέλα είλαη live απφ ην https://openweathermap.org/. 

https://openweathermap.org/
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ηελ επηινγή My Profile εκθαλίδνληαη ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπλδεδεκέλνπ ρξήζηε, ηα νπνία είλαη ην 

Username , ην email, ν ξφινο ηνπ θαη ην rating ηνπ εθφζνλ είλαη πινηνθηήηεο. 

 

Μελλοντικές Προεκτάσεις – Εφαρμογής 

ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα πεξηγξαθνχλ θάπνηεο επεθηάζεηο πνπ ζα θαζηζηνχζαλ ηελ 

εθαξκνγή πεξηζζφηεξν πξνζηηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Απηέο είλαη 

νη εμήο:  

 Ζ χπαξμε κηαο εληαίαο θφξκαο επηθνηλσλίαο – Chat κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πινπνηνχληαη φιεο νη δηαπξαγκαηεχζεηο κέζσ ηεο εθαξκνγήο κεηψλνληαο ηφζν ηα 

emails κεηαμχ ησλ brokers αιιά θαη ηεο ζπαηάιεο ρξφλνπ, κε ηελ απαξαίηεηε 

αζθάιεηα.   

 Ζ θαηεγνξηνπνίεζε θάζε αγνξάο κεηαθνξηθψλ ππεξεζηψλ θαη ε θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο, θαιχηεξν εληνπηζκνχ ηνπ θαηάιιεινπ θνξηίνπ θαη ηεο πην 

ζπκθέξνπζαο επηινγήο. 

 Τπνβνιή πξνζεζκίαο γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ άξλεζε ηεο πξνζθνξάο  

 Ζ live κεηάδνζε ηεο ζέζεο θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πινίνπ ζε ράξηε θαη παξνπζίαζε 

ησλ θνξηίσλ πνπ βξίζθνληαη δηαζέζηκα. 

 Καιχηεξε ελζσκάησζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ λαπινζπκθψλνπ ζε κηα θφξκα.  

 Μεγαιχηεξε αζθάιεηα ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο.  

 Πξνζέιθπζε ηφζν πινηνθηεηψλ θαη λαπισηψλ ψζηε λα αλεβάζνπλ ηα πινία θαη ηα 

θνξηία ηνπο αληίζηνηρα.  

 ηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ηηκψλ ησλ λαχισλ εμππεξεηψληαο ηηο αλάγθεο θαη 

ηθαλνπνηψληαο  ην ζπκθέξνλ ησλ ρξεζηψλ, κεηψλνληαο ην ξίζθν θαη ηνλ θίλδπλν γηα ηελ 

θάζε πιεπξά. 

 Καηάιιειν Μάξθεηηλγθ, γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο εθαξκνγήο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4Ο - ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

4.1 Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν  

 

Ζ εθαξκνγή E-Chartering είλαη κηα web εθαξκνγή θαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ηα εμήο εξγαιεία. Υξεζηκνπνηήζεθε ην Visual Studio 2019 κέζσ ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ C# θαη .Net Core framework(Web API). Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε To 

Visual Studio Code γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ user Interface ηεο εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

Βackend ηεσνολογίερ:  

 Γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ: C#  

 Project: ASP.NET CORE WEB API , 

 Entity Framework (Code First Approach). 

Frontend ηεσνολογίερ: 

 Γιψζζεο Πξνγξακκαηηζκνχ: Html, CSS, JAVASCRIPT, React JS. 

Βάζη Δεδομένων:  

 MSSQL, SQL SERVER 2017 Edition. 

 

Client – Server Μοντέλο 

Tν client-server computing αλαθέξεηαη ζε κηα βαζηθή αιιαγή ησλ ππνινγηζηψλ, δειαδή ηελ 

κεηαηξνπή ζε ζπζηήκαηα ηα νπνία βαζίδνληαη ζηνλ ρξήζηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ζχζηεκα 

client-server είλαη έλα ζχζηεκα ζην νπνίν ην δίθηπν ελψλεη δηάθνξνπο ππνινγηζηηθνχο πφξνπο, 

ψζηε νη clients ( frontend) λα κπνξνχλ λα δεηνχλ ππεξεζίεο απφ έλαλ server (backend), o 

νπνίνο παξέρεη πιεξνθνξίεο ε ππνινγηζηηθή ηζρχ. Με άιια ιφγηα ν client θάλεη κηα αίηεζε θαη ν 

server επηζηξέθεη έλα απνηέιεζκα ε θάλεη θάπνηεο ελέξγεηεο.  

Σν κνληέιν client- server computing είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ δηφηη έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 Απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηεο ηζρχνο, 

 Μείσζε θφζηνπο ζπληήξεζεο, θνζηίδνπλ ιηγφηεξν ζηελ αλαβάζκηζε, 

 Αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

 Αχμεζε ηεο επειημίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο δεκηνπξγίαο ζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

πνιιά πεξηβάιινληα. 
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Frontend Σεχνολογίες 

 

HTML (Hypertext Markup Language) 

Δίλαη κία γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζεκαίλεη έλα ηκήκα θεηκέλνπ θαη λα 

ην θάλεη λα εκθαλίδεηαη θαιχηεξα. Αξρηθά είρε θαηαζθεπαζζεί κε ζθνπφ κφλν ηελ κνξθνπνίεζε 

θεηκέλνπ, αιιά κεγάισζε θαη ελζσκάησζε ζρεδηαζηηθέο ηερληθέο. Ζ γιψζζα ρξεζηκνπνηεί έλα 

αξηζκφ απφ tags γηα ηελ κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ, γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζπλδέζκσλ (links) κεηάβαζεο αλάκεζα ησλ ζειίδα, γηα ηελ εηζαγσγή εηθφλσλ θαη ήρνπ. Όηαλ 

έλαο Web Browser αλνίγεη έλα αξρείν HTML ηα ζηνηρεία (tags) κεηαθξάδνληαη ζε θαηάιιεια 

ραξαθηεξηζηηθά κε απνηειέζκαηα ζηελ εκθάληζε θαη ζηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζειίδαο. 

CSS (Cascading Style Sheets) 

Σα CSS (Cascading Style Sheets), ζηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδσλ, είλαη ειεθηξνληθά έγγξαθα κε 

έλα ζχλνιν θαλφλσλ γηα ηελ κνξθνπνίεζε κηαο ηζηνζειίδαο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηακνξθψλεη ηα 

ρξψκαηα θαη ην κέγεζνο δηαθφξσλ ζηνηρείσλ ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζε 

δηάθνξεο ελέξγεηεο. Ζ κεγάιε επθνιία πνπ πξνζθέξεη ε ρξήζε ελφο CSS, είλαη φηη νη 

ελδερφκελεο αιιαγέο, γίλνληαη κφλν ζε έλα έγγξαθν θαη απηφκαηα εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο 

ζειίδεο πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ. Έηζη κία ηζηνζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηεί CSS, κπνξεί πνιχ 

επθνιφηεξα λα αιιάμεη φςε. 

Javascript 

Ζ javascript είλαη κηα scripting γιψζζα ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εηζάγνπκε ηελ έλλνηα ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο ζηηο html ζειίδεο. Δίλαη κηα εξκελεπηηθή γιψζζα 

δειαδή ην script εθηειείηαη ρσξίο λα έρεη πεξάζεη απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζχληαμεο. Με ηελ 

javascript κπνξνχκε λα εθηειέζνπκε θάπνηα πξάγκαηα φηαλ ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο γηα 

παξάδεηγκα φηαλ ν ρξήζηεο θάλεη θιηθ ζε έλα html ζηνηρείν λα εθηειείηαη θάπνην script θαη 

ιακβάλνπκε ηα αληίζηνηρα απνηειέζκαηα. Ζ  javascript κπνξεί λα δηαβάζεη θαη λα αιιάμεη ηα 

πεξηερφκελα ελφο html ζηνηρείνπ. Μπνξνχκε λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα λα επηθπξψζνπκε 

δεδνκέλα κηαο θφξκαο πξνηνχ λα ππνβιεζνχλ ζηνλ Server. 

React Js 

Ζ React είλαη κηα επξέσο γλσζηή θαη δεκνθηιήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή User Interfaces ηφζν ζε web εθαξκνγέο αιιά θαη mobile 

εθαξκνγέο. Δίλαη κηα βηβιηνζήθε ηεο javascript ε νπνία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο SPA 

(Single Page Application) δειαδή θνξηψλνληαο κηα ζειίδα θαη φρη αλαλεψλνληαο θάζε ζειίδα 

απφ ηνλ server θαηά ηελ δηάξθεηα πινήγεζεο ηεο εθαξκνγήο. Δπηπιένλ δίλεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ηαρχηεηαο θαη επηηξέπεη ηελ ρξήζε Components γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη 

ζπληήξεζε ηεο εθαξκνγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ινγηθή ηεο εθαξκνγήο ζπάεη ζε κηθξφηεξα 

θνκκάηηα containers ηα νπνία είλαη πην εχθνιν λα ρηηζηνχλ θαη λα ζπληεξεζνχλ. Αθφκα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα εηζαγσγήο JSX elements επηηξέπνληαο ηελ ρξεζηκνπνίεζε Html element ζε 

javascript αξρείν. Δπηπιένλ ηα Components θαηά θχξην ιφγν κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

functional θαη ζε Class components. Σα class Components έρνπλ state ζε αληίζεζε κε ηα 

function αλ θαη ζηελ λεφηεξε έθδνζε ηεο React κε ηελ εηζαγσγή ησλ React 
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Hooks(useState,useEffect) πιένλ έρνπλ state θαη ηα function. To state ζε έλα component 

πεξηέρεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο, objects δειαδή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απνζεθεχνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν component θαη έρνπλ θάπνηεο αξρηθέο ηηκέο φηαλ ην component γίλεηαη rendered 

γηα πξψηε θνξά. Μπνξεί έλα component λα βξίζθεηαη κέζα ζε άιιν component αθνινπζψληαο 

κηα δελδξνεηδή δνκή. Γειαδή έρνπκε Parent Components θαη Child Components. Ζ ξνή 

πιεξνθνξηψλ απφ ην έλα component ζην άιιν κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ηνπ props , δειαδή 

απφ ην πάλσ επίπεδν πξνο ην θάησ πεξλψληαο θάζε έλα ελδηάκεζν component, είηε κέζσ ηεο 

ρξήζεο ηνπ Context API πνπ επηηξέπεη ηελ ξνή ησλ δεδνκέλσλ απφ έλα επίπεδν ζε έλα άιιν 

ρσξίο λα πεξάζεη απφ ηα ελδηάκεζα.   

Όπσο θαίλεηαη ε React δίλεη επθνιία ζηελ θαηαζθεπή ηνπ UI κηαο εθαξκνγήο ρηίδνληαο κηα 

ηεξαξρία απφ components ηα νπνία αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πινπνίεζεο θιήζεσλ ζην backend ηεο εθαξκνγήο κέζσ ηεο βηβιηνζήθεο Axios. Δπίζεο ε 

πινήγεζε απφ ην έλα component ζην άιιν γίλεηαη κέζσ ηνπ react-Router φπνπ ζπζρεηίδεηαη 

έλα path κε έλα ζπγθεθξηκέλν component θαη φπνηε αιιάδεη ην path ζηνλ Browser ηφηε γίλεηαη 

render θαη ην αληίζηνηρν component. Σέινο, ε React ππνζηεξίδεηαη απφ ην Facebook θαη 

απνηειεί εχθνιε ζηελ εθκάζεζε απφ ηνπο πξνγξακκαηηζηέο αιιά θαη θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε 

γλψζε ηεο JavaScript. 

 

 

Backend Σεχνολογίες 

 

Γλώζζα C#: 

Ζ C# είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα αληηθεηκελνζηξαθήο γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

πνπ ελζσκαηψλεη σζηφζν κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθφξσλ πξνγξακκαηηζηηθψλ πξνηχπσλ. 

Αλαπηχρζεθε ζηε Microsoft, απφ κηα νκάδα θάησ απφ ηελ εγεζία ηνπ Anders Hejlberg, 

ζαλ κέξνο ηνπ .ΝΔΣ Framework. 

Entity Framework: 
 
Σν Entity Framework δηεπθνιχλεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο ζηνλ ζρεδηαζκφ βάζεο δεδνκέλσλ 
ρσξίο ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο SQL. Δπηπιένλ επηηξέπεηαη ε ελζσκάησζε φιε ηεο ινγηθήο ηεο 
βάζεο δεδνκέλσλ κέζα ζηνλ θψδηθα. Δίλαη εχθνιν λα ζρεδηαζηνχλ νη νληφηεηεο πνπ 
αληηθαηνπηξίδνπλ ηνπο πίλαθεο ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Με ηελ 
πξνζέγγηζε Code First ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα θηηάμεη θιάζεηο κε attributes θαη κε ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ migration λα δεκηνπξγήζεη ηελ βάζε απηφκαηα κέζα απφ ηνλ θψδηθα. 
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CLASS DIAGRAM - UML  
 

 
 
Παξαπάλσ θαίλεηαη ην Class-diagram ην νπνίν δείρλεη ηηο νληφηεηεο θαζψο θαη ηελ ζρέζε πνπ 
έρνπλ κεηαμχ ηνπο. Κάζε νληφηεηα έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη θάπνηα operations. 
 
 

Βάση Δεδομένων 

 

Γλώζζα SQL: Ζ γιψζζα SQL  επηηξέπεη ηελ δηαρείξηζε κηα ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ θαη 

κέζσ απηήο κπνξεί λα γίλεη αλαδήηεζε δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηξνπνπνίεζε, πξνζζήθε λέσλ 

δεδνκέλσλ είηε δηαγξαθή ππαξρφλησλ. Αλαπηχρζεθε ζηελ IBM απφ ηνπο Andrew Richardson, 

Donald C. Messerly θαη Raymond F. Boyce ζηελ δεθαεηία ηνπ 1970. 

 

SQL Server: 

Δίλαη κία ζρεζηαθή βάζε δεδνκέλσλ ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηελ Microsoft. Ζ γιψζζα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη  είλαη ε T-SQL. 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

ηελ παξνχζα κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή, αλαπηχρζεθε ε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή  πνπ αθνξά ηελ 

πινπνίεζε ειεθηξνληθψλ λαπιψζεσλ θαη απεπζχλεηαη ηφζν ζε πινηνθηήηεο φζν θαη ζε 

λαπισηέο. Σα πιενλεθηήκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ θαη νη δχν πιεπξέο είλαη φηη 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαδεηήζνπλ γξήγνξα θαη εχθνια δηαζέζηκα θνξηία ή πινία ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο , λα αλεβάζνπλ δηθέο ηνπο ζέζεηο ψζηε λα γίλνληαη νξαηέο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά θαη λα δερζνχλ πξνζθνξέο είηε λα ζηείινπλ κε βάζε ηα ζπκθέξνληα ηνπο. Δπίζεο, 

πξνζθέξεη ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο φπσο είλαη ε θαηαγξαθή ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ φπσο ην 

επίπεδν ηνπ λαχινπ αλά θαηεγνξία πινίνπ θαζψο θαη ε γξαθηθή απεηθφληζε ηνπ. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ηνπο λαχινπο πνπ έρεη θαηαγξάςεη 

έλαο πινηνθηήηεο θαη ν κέζνο  φξνο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν λαπισηήο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζεη θάπνηνλ πινηνθηήηε κε βάζε ηηο κεηαθνξηθέο ηνπ ππεξεζίεο κέζσ 

ελφο κεραληζκνχ αμηνιφγεζεο αιιά θαη λα δεη ηνπο θαιχηεξνπο πινηνθηήηεο κε βάζε ηελ 

βαζκνινγία ηνπο. πλεπψο, ε εθαξκνγή πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε ζηελ εχξεζε ηεο πην 

ζπκθέξνπζαο επηινγήο.  

 ηελ εθαξκνγή ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ αθφκα πεξηζζφηεξεο επεθηάζεηο ψζηε λα 

θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο λαπηηιηαθήο βηνκεραλίαο. Μηα απφ απηέο ζα ήηαλ ε δπλαηφηεηα ηεο 

πινπνίεζεο δηαδηθηπαθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ζθνπφ ηελ κείσζε ηεο ζπαηάιεο ζε emails, 

δεδνκέλνπ φηη ζα γίλνληαη κε ηελ θαηάιιειε αζθάιεηα θαη θεξεγγπφηεηα θαη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο. Δπίζεο ,είλαη αλαγθαία  ε ζπιινγή πξαγκαηηθψλ δεδνκέλσλ ψζηε λα ελζσκαησζνχλ 

πεξηζζφηεξα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ ζσζηή πξφβιεςε ησλ ηηκψλ ηνπ 

λαχινπ αλαδεηθλχνληαο ηελ βέιηηζηε επηινγή γηα ηελ θάζε πιεπξά.   

 Ζ λαπηηιηαθή βηνκεραλία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ κεηαβιεηφηεηα πνπ παξνπζηάδεη θαη 

ηελ δπζθνιία πξφβιεςεο ησλ εζφδσλ  απφ ηνπο λαχινπο γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο. Ζ 

ζπλερήο εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έρεη νδεγήζεη ζηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ ινγηζκηθψλ ζε πνιινχο 

ηνκείο ηεο λαπηηιίαο. ηνλ ηνκέα ησλ λαπιψζεσλ δελ έρεη εδξαησζεί αθφκα κηα πιαηθφξκα πνπ 

ζα θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο θάζε αγνξάο ή ην ίδην ην πξντφλ δελ δηαζέηεη ηα απαξαίηεηα κέζα 

ψζηε λα πξνζειθχζεη ηνπο πινηνθηήηεο λα αλεβάζνπλ ηα πινία ηνπο. Μέρξη ζηηγκήο πξνηηκάηαη 

απηή ε δηαδηθαζία λα πινπνηείηαη κέζσ ησλ λαπινκεζηηψλ παξά ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ. Σέινο, αλακέλεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ θαη ηηο ζπλερείο 

πξνθιήζεηο πνπ ζπλερίδνπλ λα πθίζηαληαη, ζην κέιινλ λα ελζσκαησζνχλ ζχγρξνλεο 

πιαηθφξκεο λαπιψζεσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ φιεο ηηο αλάγθεο ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζε 

κία λαχισζε δηαζθαιίδνληαο ρξφλν θαη θφζηνο.   
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