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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αζρνιείηαη κε ηελ απηνκαηνπνίεζε δηαδηθαζηψλ επηρείξεζεο κε 

ηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ soa θαη web services. Ζ επηρείξεζε πνπ επηιέρηεθε γηα λα αλαιπζνχλ θάπνηεο απφ 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο είλαη ν Οξγαληζκφο Ληκέλνο Πεηξαηψο θαη ζπγθεθξηκέλα θάπνηεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηνπ Ο.Λ.Π. θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα 

ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Ο.Λ.Π, ε 

βειηηζηνπνίεζε θαη  απηνκαηνπνίεζε ηνπο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή πξνηείλεηαη θαη πινπνηείηαη, κηα 

δηαδξαζηηθή ειεθηξνληθή ππεξεζία ε νπνία απηνκαηνπνηεί θαη δηεπθνιχλεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

εξεπλεζεί θαη αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο. 

Ζ παξνχζα εξγαζία ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη αζρνιείηαη θαη κε ηελ αλάιπζε ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηελ κνληεινπνίεζε ηνπο θαη δηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηνπο, θαη κε ηελ 

πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ απνδνηηθφηεξα αιιά θαη κε ηελ 

αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ζηεξηδφκελεο ζηελ ηερλνινγία ησλ web services ε νπνία πξαγκαηνπνηεί ηελ 

παξαπάλσ πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο.  

Ζ παξαπάλσ ηδέα πινπνηήζεθε κε αξρηηεθηνληθή client – server, δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρα Server 

θαη Client projects JAVA Web Application ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο πιαηθφξκαο NetBeans IDE 6.9.1, απφ 

ηα νπνία γίλεηαη θαη ε αλάπηπμε ηνπ web service θαη νινθιεξψλεηαη ηφζν ζε επίπεδν Web Application, κε 

ην interface ηνπ client λα απνηειείηαη απφ Java Server Pages (jsp) φζν θαη ζε επίπεδν Web Server. Γηα ηελ 

απνζήθεπζε θαη εμφξπμε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ 

MySQL.  
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Κεθάλαιο 1: Διζαγυγή  

  

1.1 Διζαγυγή ζηα web services και ζηιρ επισειπημαηικέρ διαδικαζίερ 

  Ο θαζαξφο νξηζκφο κηαο ππεξεζίαο  δηαδηθηχνπ (web service) ζχκθσλα κε ην World Wide Web 

Consortium είλαη φηη απνηειεί  κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ έλα URI, ηεο νπνίαο ην 

interface θαη ηα bindings κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ, πεξηγξαθνχλ θαη αλαθαιπθζνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

γιψζζαο  ΥΜL θαη επηπιένλ ππνζηεξίδεη απ’ επζείαο αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηψληαο κελχκαηα βαζηζκέλα ζε XML κέζσ πξσηνθφιισλ βαζηζκέλσλ ζην Internet. Με πην απιά 

ιφγηα κηα web service είλαη κηα ππεξεζία δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί έλα θαζνξηζκέλν 

ζχζηεκα κελπκάησλ βαζηζκέλν ζε XML θαη δελ είλαη δεκέλε κε θαλέλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ. 

 Σν κνληέιν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο νξίδεη ηελ ζεηξά κε ηελ νπνία πξέπεη λα εθηειεζηνχλ απφ 

ηελ επηρείξεζε νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνηεινχλ ηε δηαδηθαζία απηή, θαζψο θαη ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο 

νπνίεο πξέπεη λα εθηειείηαη θάζε κία απφ απηέο. Γεληθά, απηφ ην είδνο ζπληαγήο νλνκάδεηαη ξνή έιεγρνπ (control 

flow). Ζ ξνή ειέγρνπ επεξεάδεη ζε ηεξάζηην βαζκφ ηηο ηδηφηεηεο κηαο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε φπσο ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θαη ε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη, κέζσ απηψλ, ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα κηαο εηαηξίαο: 

■ Ζ εθηέιεζε θάζε βήκαηνο ή δξαζηεξηφηεηαο κέζα ζε κηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ζρεηίδεηαη κε 

νξηζκέλεο δαπάλεο, φπσο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ άηνκα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε δξαζηεξηφηεηα (αλ 

απαηηείηαη αλζξψπηλε επέκβαζε), ή ην θφζηνο ππνινγηζηηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ κέζα ζην πεξηβάιινλ ηεο Σερλνινγίαο ησλ Πιεξνθνξηψλ. Με βάζε απηέο ηηο πιεξνθνξίεο, κηα 

εηαηξία κπνξεί λα ππνινγίζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα κηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. Γηα παξάδεηγκα, αλ ε 

πνιηηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα δηαδηθαζία θαηακεξηζκνχ πηζηψζεσλ θαζνξίδεη φηη θάπνηνο πξέπεη λα ειέγρεη ηηο 

πηζηψζεηο γηα πνζά κεγαιχηεξα απφ 1.000 €, ελψ φιν θαη πεξηζζφηεξνη πειάηεο αηηνχληαη πηζηψζεηο επάλσ απφ 

απηφ ην φξην, κηα επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ πνιηηηθή, νξίδνληαο φηη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε κηα πςειφηεξε ηηκή, ψζηε λα κεηψζεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

■ Οη δξαζηεξηφηεηεο δηαζέηνπλ ρξνληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ε κέζε δηάξθεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπο ή ν 

κέζνο ρξφλνο πνπ παξέξρεηαη κέρξη κηα δξαζηεξηφηεηα λα επηιερζεί θαη λα εθηειεζηεί. Με βάζε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα ππνινγίζεηε ην κέζν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ εθηέιεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πξνεηνηκάδεζηε γηα έλα επηρεηξεκαηηθφ ηαμίδη, κπνξείηε λα πξαγκαηνπνηήζεηε 
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ηελ θξάηεζε ηνπ μελνδνρείνπ παξάιιεια κε ηελ θξάηεζε ηεο πηήζεο, θάηη πνπ ζα έρεη σο απνηέιεζκα έλαλ πην 

ζχληνκν ρξφλν εθηέιεζεο γηα ηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία ζε ζρέζε κε ηε ζεηξηαθή εθηέιεζε ηεο. 

 

1.2 Δπεςνηηικό ππόβλημα 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο αλάιπζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο 

δηαδηθαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλαλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ). Οη δηαδηθαζίεο 

απηέο είλαη: 

 Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξάδνζε Δκπνξεπκαηνθηβσηίνπ (Δ/Κ) 

 Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξαιαβή Δ/Κ (εθηφο Δ.Δ) 

 Παξαιαβή/Παξάδνζε Δ/Κ απφ ηνλ ηαζκφ-Έμνδνο. 

 Άθημε-Αλαρψξεζε πινίνπ. 

 Γηαδηθαζία ηεισληαθνχ ειέγρνπ. 

 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο εθηεινχληαη ζήκεξα κε έλαλ ηξφπν κε απνδνηηθφ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα γίλεη κία 

πξνζπάζεηα αλαζρεδηαζκνχ ηνπο. Ζ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ζα γίλεη κε ηελ ρξήζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA θαη ηεο ηερλνινγίαο ησλ web services. 

  

1.3 κοπόρ(Aim) και ανηικείμενο ηηρ έπεςναρ(Objectives) 

θνπφο: 

θνπφο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε έξεπλα ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ 

ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Ο.Λ.Π, ε βειηηζηνπνίεζε θαη  απηνκαηνπνίεζε ηνπο. ηελ παξνχζα εξγαζία 

πξνηείλεηαη θαη πινπνηείηαη, κηα δηαδξαζηηθή ειεθηξνληθή ππεξεζία ε νπνία απηνκαηνπνηεί θαη δηεπθνιχλεη 

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εξεπλεζεί θαη αλαιπζεί πξνεγνπκέλσο. 

 

 

Αληηθείκελν έξεπλαο: 

Αληηθείκελν – ηφρνο 1: Να κειεηεζεί ε βηβιηνγξαθία κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

βαζηθψλ ζεκαηηθψλ πεξηνρψλ πξνο δηεξεχλεζε. 
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Αληηθείκελν – ηφρνο 2: Να κειεηεζνχλ ζηελ πξάμε θάπνηεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαζκνχ 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Ο.Λ.Π . 

 

Αληηθείκελν – ηφρνο 3: Να θαηαγξαθνχλ, λα αλαιπζνχλ θαη λα κνληεινπνηεζνχλ θάπνηεο επηρεηξεκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ Ο.Λ.Π . 

 

Αληηθείκελν – ηφρνο 4: Να θαηαγξαθεί ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζηελ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία. 

 

Αληηθείκελν – ηφρνο 5: Να βειηηζηνπνηεζνχλ θαη λα απηνκαηνπνηεζνχλ νη  ππάξρνπζεο  θαηαγεγξακκέλεο 

δηαδηθαζίεο, κε ηελ παξάζεζε πξνηάζεσλ θαη ζελαξίσλ. 

 

Αληηθείκελν – ηφρνο  6: Να εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε πεξίπησζεο. 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο, ζα δηεμαρζεί κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ελφο εξσηεκαηνινγίνπ (ην εξσηεκαηνιφγην 

απηφ παξαηίζεηαη ζην παξάξηεκα), ην νπνίν ζα απαληεζεί απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ), ζε ζέζεηο θιεηδηά αλά ηκήκαηα. Εεηείηαη κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ λα 

πεξηγξαθνχλ αλαιπηηθά νη βαζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην .ΔΜΠΟ, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ ηα 

δεδνκέλα, λα ζπγθεληξσζνχλ, λα αλαιπζνχλ, λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. ην πέκπην 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία πξφηαζε βειηίσζεο. 

  

1.4 Γομή ηηρ επγαζίαρ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία απνηειείηαη απφ επηά θεθάιαηα, ηε βηβιηνγξαθία θαη ην παξάξηεκα, πνπ 

πεξηέρεη ην εξσηεκαηνιφγην ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο πεξίπησζεο. 

Κεθάιαην 1ν: ’ απηφ ην θεθάιαην αλαιχνληαη ην εξεπλεηηθφ πξφβιεκα, ην αληηθείκελν έξεπλαο, νη 

αληηθεηκεληθνί ζηφρνη θη ν ζθνπφο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Κεθάιαην 2ν: ’ απηφ ην θεθάιαην κειεηάηαη ην ππάξρσλ βηβιηνγξαθηθφ ππφβαζξν ηνπ ζέκαηνο ηεο 

εξγαζίαο. ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο φζνλ αθνξά ηα web services, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηνπο θαζψο επίζεο θαη πεξηπηψζεηο φπνπ βξίζθνπλ εθαξκνγή.  
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Κεθάιαην 3ν: ’ απηφ ην θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη ε ζεσξία ηεο κεζνδνινγία, πνπ ζα απνηειέζεη ηνλ 

θνξκφ ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. Παξνπζηάδεηαη ηη είλαη κειέηε πεξίπησζεο, ηα είδε ηεο, νη κέζνδνη έξεπλαο, 

ζπγθεθξηκελνπνηείηαη ε ζεσξεηηθή πξννπηηθή ηεο εξγαζίαο, ζε πνην είδνο αλήθεη, ηα βήκαηα κεζνδνινγίαο πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα, ην ζρέδην εθηέιεζήο ηεο θαη δηεμάρζεθαλ ηα πξψηα ζπκπεξάζκαηα. 

Κεθάιαην 4ν: ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην ηη είλαη ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 

δίλεηαη ε βαζηθή νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πξνο αλάιπζε δηαδηθαζίεο. ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. Υξεζηκνπνηνχληαη πίλαθεο αλάιπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ε 

κεζνδνινγία ηνπ IEDF0 θαη DFD.  

Κεθάιαην 5ν:  ην θεθάιαην απηφ αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη ηερλνινγίεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. ηε ζπλέρεηα επηηπγράλνληαη πξνηάζεηο βειηηζηνπνίεζεο θαη 

απηνκαηνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην ηέζζεξα. 

Κεθάιαην 6ν: ην θεθάιαην απηφ γίλεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ πινπνηήζεθε γηα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ. Παξνπζηάδνληαη νη πιαηθφξκεο θαη ηα πξνγξακκαηηζηηθά εξγαιεία, νη βάζε 

δεδνκέλσλ, θψδηθαο java θαη παξνπζίαζε ηνπ user interface. 

Κεθάιαην 7ν: ’ απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο, θαζψο θαη δηεμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα. 
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Κεθάλαιο 2: Βιβλιογπαθική Αναζκόπηζη  

 
  

2.1 Service Oriented Architecture (SOA) – Τπηπεζιοζηπεθήρ Απσιηεκηονική  

Ζ Αξρηηεθηνληθή κε Βάζε Τπεξεζίεο (SOA) απνηειεί έλα ζπγθεθξηκέλν αξρηηεθηνληθφ χθνο, ην νπνίν 

έρεη σο ζηφρν ηε ραιαξή ζχδεπμε θαη ηε δπλακηθή ζχλδεζε κεηαμχ ππεξεζηψλ. Γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη 

απνδνηηθά ε SOA, πξέπεη λα δηαζέηεη ζηνλ ππξήλα ηεο νξηζκέλνπο πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο. 

Οη βαζηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο βαζίδεηαη ε SOA θαίλνληαη ζηελ εηθφλα  1. Καηαξράο, είλαη απαξαίηεην λα 

παξαζρεζεί έλαο αθεξεκέλνο νξηζκφο ηεο ππεξεζίαο, ν νπνίνο ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ 

επηηξέπνπλ ζηνλ θαζέλα πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ππεξεζία λα ζπλδεζεί (bind) θαηάιιεια κε εθείλε. 

Γεχηεξνλ, φζνη παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο, πξέπεη λα δεκνζηεχνπλ (publish) ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο, έηζη ψζηε φζνη 

ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ππεξεζία λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ αθξηβέζηεξα πνηνο είλαη ν ζθνπφο ηεο, θαη 

λα είλαη ζε ζέζε λα πάξνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα ζπλδεζνχλ καδί ηεο θαη λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Σξίηνλ, εθείλνη πνπ δεηνχλ ππεξεζίεο, πξέπεη λα έρνπλ θάπνην ηξφπν γηα λα εληνπίδνπλ (find) 

πνηεο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο θαη ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπίζεο, γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαιά απηή ε 

πξνζέγγηζε "ζχλδεζε/δεκνζίεπζε/εληνπηζκφο", πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ πξφηππα ηα νπνία ζα δηέπνπλ ηη ζα 

δεκνζηεχεηαη θαη πψο, ηνλ ηξφπν πνπ ζα εληνπίδνληαη νη πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη ηηο ζπγθεθξηκέλεο ιεπηνκέξεηεο 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ζε κηα ππεξεζία. Ζ ηερλνινγία ησλ ππεξεζηψλ Ηζηνχ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο 

αληηκεηψπηζεο απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, θαη απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απνηειεί επίζεο 

κηα βάζε γηα ηελ έλλνηα ελφο δηαχινπ ππεξεζηψλ (κηαο ππνδνκήο) πνπ ππνζηεξίδεη ηε SOA. 

Ο πάξνρνο  κηαο ππεξεζίαο πεξηγξάθεη ηε ζεκαζηνινγία ηεο, δειαδή ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ ππνζηεξίδεη 

καδί κε ηα ιεηηνπξγηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πξνζπέιαζεο 

ηεο. Απηέο νη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο (ή κεηαδηδφκελα) γηα ηελ ππεξεζία, δεκνζηεχνληαη ζε έλαλ θαηάινγν ή 

κεηξψν. Έλαο αηηψλ ρξεζηκνπνηεί κηα δπλαηφηεηα εληνπηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην κεηξψν, ψζηε λα εληνπίζεη 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο ελδηαθέξεηαη, θαη λα επηιέμεη απηή πνπ ρξεηάδεηαη. Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πξφζβαζεο 

πνπ δεκνζηεχνληαη γηα ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο, ν αηηψλ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ηελ ππεξεζία πνπ ζα επηιέμεη. 

Οη πεξηγξαθηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε κηα ππεξεζία, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο θαη ζα 

πεξηγξαθεί κε ιεπηνκέξεηεο αξγφηεξα, είλαη βαζηζκέλεο ζηελ WSDL θαη ζε πνιηηηθέο. ην έλα άθξν ηνπ 

θάζκαηνο πνπ αθνξά ηε δεκνζίεπζε θαη ηνλ εληνπηζκφ ππεξεζηψλ, βξίζθεηαη έλα μερσξηζηφ κεηξψν ή 

θαηάινγνο, φπσο ην UDDI, ην νπνίν θηινμελεί πιεξνθνξίεο WSDL θαη ζηνηρεία πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαρσξηζκέλε (registered) ππεξεζία, θαζψο θαη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, φπσο επηρεηξεκαηηθά δεδνκέλα γηα ηνλ 

πάξνρν. Απηέο νη πιεξνθνξίεο εξεπλψληαη γηα ππεξεζίεο πνπ ηαηξηάδνπλ κε ηα θξηηήξηα ηνπ αηηνχληνο. ην άιιν 

άθξν ηνπ θάζκαηνο, πην ζηνηρεηψδεηο κεραληζκνί κπνξνχλ λα παξέρνπλ πξφζβαζε ζε κεηαδεδνκέλα (θαη λα 
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επηηξέπνπλ ηελ αλάθηεζε ηνπο) ζρεηηθά κε κηα ππεξεζία, ε χπαξμε ηεο νπνίαο είλαη γλσζηή ζηνλ αηηνχληα, ίζσο 

κε ηδησηηθφ ηξφπν. Ωζηφζν, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα επηιερζεί κηα ππεξεζία, ρξεζηκνπνηνχληαη νη πιεξνθνξίεο γηα 

ην πψο κπνξεί λα πξνζπειαζηεί ψζηε λα γίλεη ε ζχλδεζε θαη λα μεθηλήζεη ε απνζηνιή ησλ αηηήζεσλ. 

ηελ εηθφλα 1  παξνπζηάδεη ηα δηάθνξα βήκαηα θαη ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δπλακηθφ 

εληνπηζκφ κηαο ππεξεζίαο θαη ηε ζχλδεζε κε απηή. Καηαξράο, ν αηηψλ πεξηγξάθεη ηελ ππεξεζία πνπ ρξεηάδεηαη 

κέζσ απαηηνχκελσλ ιεηηνπξγηψλ θαη κε ιεηηνπξγηθψλ ηδηνηήησλ. Με βάζε ηε δεδνκέλε είζνδν, ε ιεηηνπξγία 

εληνπηζκνχ παξάγεη έλαλ θαηάινγν ππνςεθίσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. 

Απφ απηφ ηνλ θαηάινγν ππνςεθίσλ ππεξεζηψλ, ν αηηψλ επηιέγεη κηα ππεξεζία. Ζ ιεηηνπξγία επηινγήο πνπ 

παξνπζηάδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφλ, κπνξεί λα είλαη ηφζν απιή φζν ε εθηέιεζε κηαο ηπραίαο επηινγήο, ή ηφζν 

πεξίπινθε φζν ε αμηνιφγεζε πξφζζεησλ θξηηεξίσλ, φπσο ην θφζηνο ρξήζεο. Αθνχ ν αηηψλ επηιέμεη ηελ 

ππεξεζία, ιακβάλεη ηε δηεχζπλζε θαη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζχλδεζεο ηεο, φπσο ην πξσηφθνιιν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ηε κνξθή κελπκάησλ πνπ απαηηείηαη. Απηέο νη πιεξνθνξίεο είηε έρνπλ ήδε ζπκπεξηιεθζεί 

ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπ θαηαιφγνπ ησλ ππνςεθίσλ ππεξεζηψλ, είηε αλαθηψληαη ζε έλα μερσξηζηφ βήκα. 

 

 

Δικόνα 1 Ροή ενεπγειών για ηη δημιοςπγία και εκηέλεζη μιαρ ςπηπεζίαρ (Papazoglou, 2008) 

 

Απηή ε επεμεξγαζία θαίλεηαη θάπσο "δπζθίλεηε". Ωζηφζν, ε χπαξμε ελδηάκεζνπ ινγηζκηθνχ, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη δίαπινο ππεξεζηψλ —service bus— (δείηε [Voll 2004], γηα παξάδεηγκα), κπνξεί λα απινπνηήζεη ηε 

δηαδηθαζία θαη λα ηελ θαηαζηήζεη δηαθαλέζηεξε. Όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 2, ν αηηψλ απιψο κεηαβηβάδεη ζην 

δίαπιν ππεξεζηψλ ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξφθεηηαη λα ζηαινχλ ζην κήλπκα ηεο 

αίηεζεο. Έπεηηα, ν αηηψλ ιακβάλεη ηελ απφθξηζε ζηε δεισηηθή ηνπ αίηεζε. Με βάζε απηή ηελ αίηεζε, φιεο νη 

ππεξεζίεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο θξίλνληαη θαηάιιειεο, είλαη ηζφηηκεο γηα ηνλ αηηνχληα, θαη ν 

δίαπινο κπνξεί λα επηιέμεη κνλνκεξψο κία απφ απηέο. Ο δίαπινο εηθνληθνπνηεί απηέο ηηο ππνςήθηεο ππεξεζίεο 
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απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ αηηνχληνο. Με άιια ιφγηα, ν δίαπινο παίξλεη ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο, ρξεζηκνπνηεί 

κηα ιεηηνπξγία εληνπηζκνχ γηα λα βξεη ηνλ θαηάινγν κε ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο, επηιέγεη κία απφ απηέο, 

αλαθηά ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζχλδεζεο, ζπλδέεη ηελ ππεξεζία αλαιφγσο, κεηαζρεκαηίδεη ηα δεδνκέλα 

εηζφδνπ απφ ηνλ αηηνχληα κε θαηάιιειν ηξφπν, ζηέιλεη ην αληίζηνηρν κήλπκα αίηεζεο ζηελ ππεξεζία, ιακβάλεη 

ηελ απφθξηζε, θαη κεηαβηβάδεη απηή ηελ απφθξηζε κε ηελ θαηάιιειε κνξθή ζηνλ αηηνχληα. Έλαο δίαπινο 

ππεξεζηψλ παξέρεη κηα ζεκαληηθή βειηησκέλε εκπεηξία επρξεζηίαο γηα κηα πινπνίεζε ηεο SOA πνπ βαζίδεηαη ζε 

ππεξεζίεο ηζηνχ (WEERAWARANA, 2005). 

 

 

Δικόνα 2 Ο πόλορ ηος διαύλος ςπηπεζιών ζηη SOA (WEERAWARANA, 2005) 
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2.1.1 Δπίπεδα Λειηοςπγίαρ SOA  

 

ηελ εηθφλα 3, απεηθνλίδεηαη ε πνιιψλ επηπέδσλ πξνζέγγηζε ζηελ αλάπηπμε SOA. Κάζε έλα απφ ηα 

επίπεδα απηά πεξηγξάθεη έλα ινγηθφ δηαρσξηζκφ ζρέζεσλ νξίδνληαο έλα ζχλνιν θνηλψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Κάζε επίπεδν ρξεζηκνπνηεί ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ παξαθάησ επηπέδνπ, πξνζζέηνληαο κηα λέα 

ιεηηνπξγηθφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ. Σα επίπεδα απηά είλαη:  

 

Δπίπεδν 1: Όιεο νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο έρνπλ σο ζηφρν έλα ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθφ πεδίν. 

 

Δπίπεδν 2: Σν επίπεδν απηφ δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ ππνδηαίξεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ πεδίνπ ζε 

κηθξφηεξα ηκήκαηα, απφ βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

  

Δπίπεδν 3: ην επίπεδν 3 πεξηιακβάλνληαη ππνδηαδηθαζίεο ζην ρακειφηεξν βαζκφ ππνδηαίξεζεο, κε ηηο 

ππφινηπεο ππν-δηαδηθαζίεο λα απνηεινχλ κνλαδηθέο (invisible-singular) επηρεηξεκαηηθέο ππεξεζίεο πξνο 

αλάπηπμε.  

 

Δπίπεδν 4: ην επίπεδν 4, ζπκκεηέρνπλ νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ ην ηερληθφ ππφβαζξν πνπ 

επηηξέπεη: 

 ηελ δεκηνπξγία, 

 ηελ παξάδνζε, 

 ηελ ζπληήξεζε θαη 

 ηνλ εθνδηαζκφ κνλαδηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ. 

 

Δπίπεδν 5: Σν επίπεδν 5, απνηειεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παξάγνληα γηα ηελ πινπνίεζε ππεξεζηψλ 

απφ ήδε ππάξρνπζεο εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα. 

 

Δπίπεδν 6: Σν επίπεδν 6, ρξεζηκνπνηείηαη απφ παξάγνληεο γηα ηελ πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ. (ΘΔΜΗΣΟΚΛΔΟΤ, 2009a; PAPAZOGLOU, 2008) 
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   Δικόνα 3 Δπίπεδα λειηοςπγίαρ SOA (Papazoglou, 2008) 

 

2.1.2 Πλεονεκηήμαηα SOA 

ε κηα επνρή φπνπ ε αλάπηπμε ηνπ ηληεξλέη θαη ησλ δηθηχσλ είλαη ξαγδαία ε πηνζέηεζε ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA είλαη αλαπφθεπθηε. Οη επηρεηξήζεηο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ ηνπο 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ Πιεξνθνξηθή Τπνδνκή ηνπο. Μία πεηπρεκέλε πινπνίεζε SOA 

πξνζθέξεη αμία ζηελ εηαηξεία, θαζψο θαιχπηεη ηηο κεηαβαιιφκελεο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο. ε απηήλ ηελ 

ελφηεηα ζα αλαιπζνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA, ηα νπνία ηελ θαζηζηνχλ ειθπζηηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή. (ΜΑΡΚΑΣΟ, 2005)  

 

2.1.2.1 Δπανασπηζιμοποίηζη (reusability)  

To πξψην ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο SOΑ είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ππεξεζηψλ. Ο πξνγξακκαηηζηήο ζε έλα project έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζεη ππάξρνλ θψδηθα 

πινπνίεζεο απφ άιιεο εθαξκνγέο, λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη σο ππεξεζία γηα ηελ θάιπςε ησλ δηθψλ ηνπ 

αλαγθψλ. Με ηελ δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο κεηψλεηαη αηζζεηά ν πξνγξακκαηηζηηθφο θφξηνο, θαη 

επσθεινχκαζηε πξαθηηθά κείσζε ρξφλνπ αιιά θαη ρξήκαηνο, θάηη πνπ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε απφ φιεο 

ηηο κεγάιεο εηαηξίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ.  

Σν θπξηφηεξν κεηνλέθηεκα θαηά ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ππάξρνληα θψδηθα,  είλαη φηη θάζε 

εθαξκνγή είλαη κνλαδηθή θαη εμεηδηθεπκέλε θαη εμππεξεηεί δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θάζε θνξά. Σηο 
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πεξηζζφηεξεο θνξέο νη έηνηκεο πξνγξακκαηηζηηθέο ιχζεηο δηάθνξσλ projects, έρνπλ θάπνηα πνιχ μερσξηζηά 

ραξαθηεξηζηηθά. «Σξέρνπλ» ζε δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, αλαπηχρζεθαλ ζε δηαθνξεηηθέο 

γιψζζεο πξνγξακκαηηζκνχ θαη ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά interfaces θαη πξσηφθνιια. Γηα λα κπνξέζεη 

θάπνηνο λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εθαξκνγέο απηέο, ζα πξέπεη λα αληηιεθζεί πιήξσο πνπ βξίζθνληαη νη 

εθαξκνγέο απηέο. To πξφβιεκα γηα ηηο εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο πξνθχπηεη φηαλ έρνπλ λα νινθιεξψζνπλ κηα 

ιχζε είηε ελδνεπηρεηξεζηαθά είηε δηεπηρεηξεζηαθά. 

Όκσο ζηελ SOA, ην κνλφ πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη κηα ππεξεζία γηα λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηα ήδε 

ππάξρνπζα, είλαη ε δεκνζηά δηεπαθή ηεο. Έηζη ε νινθιήξσζε εθαξκνγψλ θαη ζπζηεκάησλ απινπνηείηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ. 

 

2.1.2.2 Γιαλειηοςπγικόηηηα (interoperability)  

Δμαηηίαο ηνπ φηη ν πειάηεο θαη ν πάξνρνο, δελ ελδηαθέξνληαη γηα ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, ε SOA 

παξέρεη κεγάιε δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Απηφ επηηπγράλεηαη επηθνηλσλψληαο ν πειάηεο θαη ν πάξνρνο κε 

πξνηππνπνηεκέλν ηξφπν, ν νπνίνο πινπνηείηαη θάζε θνξά κε ηα εξγαιεία ηεο εθάζηνηε πιαηθφξκαο ή 

γισζζάο  πξνγξακκαηηζκνχ. 

Απηφ εθαξκφδεηαη θαη ζηα web services. Οη ππεξεζίεο ηζηνχ πεξηιακβάλνπλ κηα ζπιινγή πξσηνθφιισλ θαη 

ηερλνινγηψλ επξχηαηα δηαδνκέλσλ θαη γεληθψο απνδεθηψλ, θάηη πνπ ηα θαζηζηά αλεμάξηεηα πιαηθφξκαο, 

ζπζηήκαηνο θαη γισζζάο πξνγξακκαηηζκνχ. Με ηελ δεκηνπξγία ηνπ WS-I basic profile, πνπ 

παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηε δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ web services (web services 

interoperability organization) ε δηαιεηηνπξγηθφηεηα εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν. Σν WS-I είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ ηερλνινγηψλ νη νπνίεο φηαλ εθαξκνζηνχλ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ ππεξεζίεο αλεμάξηεηεο πιαηθφξκαο, ζπζηήκαηνο ή γισζζάο πξνγξακκαηηζκνχ. Ήδε ην 

WS-I basic profile ηπγράλεη αλαγλψξηζεο ζηνλ θιάδν ησλ ππνινγηζηψλ ιφγσ ησλ εγθχξσλ απνηειεζκάησλ 

ηνπ. 

 

2.1.2.3 Κλιμάκυζη (scalability)  

Οη ππεξεζίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ SOA έρνπλ κηθξή ζπλεθηηθφηεηα κεηαμχ ηνπο θαη έηζη ε κεηαμχ 

ηνπο θιηκάθσζε είλαη επθνιφηεξε ζε ζρέζε κε ππεξεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πην ζπλεθηηθά πεξηβάιινληα. 

Απηφ γίλεηαη γηαηί ππάξρνπλ νξηζκέλεο εμαξηήζεηο αλάκεζα ζηελ εθαξκνγή πνπ θαιεί ην web service θαη 

ζην ίδην ην service. Οη εμαξηήζεηο απηέο ζηελ πεξίπησζε κηαο εθαξκνγήο πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζθηρηά 
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ζπλδεδεκέλν πεξηβάιινλ είλαη πνιχπινθεο θαη ε νπνηαδήπνηε  επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο απαηηεί επξχ 

πξνγξακκαηηζηηθφ θφξην θαζψο νη αιιαγέο είλαη πνιιέο. 

Δίδακε πξνεγνπκέλσο πσο ηα web services είλαη coarse grained, δειαδή κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιιέο ζρεηηδφκελεο κεηαμχ ηνπο ππεξεζίεο. Απηφ δίλεη πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηα fine grained. Γηα 

παξάδεηγκα κηα ππεξεζία αξρηηεθηνληθήο SOA κπνξεί λα ρεηξίδεηαη φιε ηε δηαδηθαζίαο κηαο online αγνξάο 

ελψ κηα άιιε κνλφ έλα κέξνο ηεο ζπλαιιαγήο. 

Μηα άιιε ηδηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ κε SOA, είλαη φηη ππνζηεξίδνπλ δχν ηχπνπο 

ζπλαιιαγήο. Σελ Απνκαθξπζκέλε θιήζε δηαδηθαζηψλ – Remote Procedure Calls (online) θαη ηελ 

Δγγξαθνθεληξηθή ζπλαιιαγή – Document Oriented Interaction. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε ζπλαιιαγή κε 

απνκαθξπζκέλε θιήζε δηαδηθαζηψλ ζηέιλεη έλα έγγξαθν ζε κία ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ή βάζε 

δεδνκέλσλ. Δάλ φια εθηειεζηνχλ επηηπρψο ε εθαξκνγή επηζηξέθεη έλα XML έγγξαθν ζε έλδεημε ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο. Σα κελχκαηα αίηεζεο θαη απάληεζεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη ζχγρξνλα. 

Απηφ θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 

   Δικόνα 4 Remote Procedure Call (Papazoglou, 2008) 

 χκθσλα κε ηελ εγγξαθνθεληξηθή ζπλαιιαγή, ε αίηεζε γηα κηα ππεξεζία ηζηνχ είλαη έλα πιήξεο 

έγγξαθν XML πνπ πξφθεηηαη λα επεμεξγαζηεί. Μεηά ηελ παξαιαβή ηεο αίηεζεο ζπλήζσο ζα απνζηαιεί έλα 

email ή θάπνην άιιν είδνο εηδνπνίεζεο ζηνλ απνζηνιέα ηεο αίηεζεο γηα λα δείμεη φηη ε αίηεζε παξειήθζε 

θαη ην αίηεκα ζα επεμεξγαζηεί. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επεμεξγαζίαο κπνξεί λα απνζηαιεί έλα κήλπκα 

απάληεζεο φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 5. Σα κελχκαηα αίηεζεο θαη απάληεζεο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε 

είλαη αζχγρξνλα. (ΠΟΤΛΖΜΔΝΟΠΟΤΛΟΤ, 2009) 
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Δικόνα 5: Document-Oriented Interactions (Papazoglou, 2008)  

Γελ είλαη δειαδή αλαγθαίν, λα πεξηκέλεη ε ππεξεζία ηελ απφθξηζε ηνπ πειάηε γηα λα ζπλερίζεη. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ πειάηε θαζψο είλαη δπλαηφλ λα ζηείιεη κηα αίηεζε θαη λα κελ θνιιήζεη πεξηκέλνληαο 

λα απνθξηζεί ε ππεξεζία. Γηα ηελ εμππεξέηεζε θαη άιισλ αηηήζεσλ ε δηαδηθαζία πξνρσξά ζην ρξφλν πνπ 

κεζνιαβεί. 

πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά παξαηεξείηαη φηη ε αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζε 

εθαξκνγή θαη πειάηε είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλε. Έηζη γίλεηαη επθνιφηεξε ε επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο, 

αθνχ ην θνξηίν θίλεζεο πνπ επηβαξχλεη ην δίθηπν ηειηθά είλαη πεξηνξηζκέλν. (ΠΟΤΛΖΜΔΝΟΠΟΤΛΟΤ, 

2009) (ΜΑΡΚΑΣΟ, 2005). 

 

2.1.2.4 Δςελιξία (flexibility)  

Οη ραιαξά ζπλδεδεκέλεο ππεξεζίεο είλαη πην επέιηθηεο απφ ηηο ζθηρηέο εθαξκνγέο. ηηο πνιχ 

ζθηρηέο αξρηηεθηνληθέο, ε ζχλδεζε ησλ δηάθνξσλ ηκεκάησλ είλαη πνιχπινθε θαη έηζη ε παξακεηξνπνίεζε 

θαη επέθηαζε γίλεηαη δπζθνιφηεξε θαη ρξνλνβφξα κε απνηέιεζκα νη εθαξκνγέο λα κελ είλαη επέιηθηεο ζε 

πεξίπησζε πνπ ρξεηαζηεί θάπνηα αιιαγή ζηηο πξνδηαγξαθέο. 

Αληίζεηα, εθαξκνγέο νη νπνίεο πηνζεηνχλ ηελ αξρηηεθηνληθή SOA, είλαη δπλαηφλ λα 

παξακεηξνπνηεζνχλ, λα ηξνπνπνηεζνχλ θάπνηα κηθξά ηκήκαηα θψδηθα ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηα φπνηα 

είλαη εχθνιν λα δηαγλσζζνχλ θαη φια απηά κε ειάρηζην πξνγξακκαηηζηηθφ θφζηνο.  (ΜΑΡΚΑΣΟ, 2005) 

 



ΠΑΡΘΕΝΗ ΒΑΙΛΗ ΜΕ/07070 ελίδα 24 
 

 

2.1.2.5 Κόζηορ (Cost efficiency) 

Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ζπζηεκάησλ επηρεηξήζεσλ είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξέο θαζψο 

απαηηνχλ αθξηβέο αλαιχζεηο, αξθεηφ πξνγξακκαηηζηηθφ θφξην θαη ρξφλν θαη γεληθφηεξα κεγάιε 

πξνζπάζεηα. Δπίζεο, επεηδή ζπλήζσο είλαη άκεζα ζπλδεκέλεο νη εθαξκνγέο κεηαμχ ηνπο ε αιιαγή ελφο 

ηκήκαηνο πξνθαιεί θαη ηελ αιιαγή ζε αιιά ηκήκαηα πνπ επηθνηλσλνχλ κε απηφ. 

Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ κε SOA, φια ηα παξαπάλσ δελ ηζρχνπλ ιφγσ ηεο 

πξνηππνπνίεζεο. Ζ νπνηαδήπνηε αιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θαη φρη κε 

πξνζαξκνζκέλεο ηερληθέο θαη εθηεηακέλν πξνγξακκαηηζκφ. Σν πην ζεκαληηθφ φκσο ραξαθηεξηζηηθφ, πνπ 

κεηψλεη δξαζηηθά ην θφζηνο απηήο ηεο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ηνπ ππάξρνληα θψδηθα. 

(ΜΑΡΚΑΣΟ, 2005) 

 

 2.1.3 Μειονεκηήμαηα SOA  

Πέξα φκσο απφ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ  εθαξκνγή ηεο 

αξρηηεθηνληθήο SOA, θαίλεηαη πσο ηειεπηαία γλσξίδεη ηελ παξαθκή ηεο. Ζ SOA θαη ζπλεπψο θαη ηα web 

services έρνπλ ππνζηεί ηεξάζηηα έσο αλεπαλφξζσηε δεκία ιφγσ ηεο πξφζθαηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη 

επηβηψλνπλ ράξε ζηνπο «απνγφλνπο» ηνπο φπσο mashups, SaaS, Cloud Computing θαη άιιεο αξρηηεθηνληθέο 

πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο εμαξηψληαη απν ηα services. 

Με ηελ εκθάληζε ηεο, ε SOA ζεσξήζεθε απφ πνιινχο πσο είλαη ν λένο ζηπινβάηεο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, φκσο αληίζεηα κεηαηξάπεθε ζε έλα κεγάιν απνηπρεκέλν πείξακα ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο νξγαληζκνχο. Με ηε ρξήζε ηεο αξρηηεθηνληθήο SOA αλακελφηαλ ηεξάζηηα κείσζε ηνπ 

θφζηνπο θαη αχμεζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, απέηπρε φκσο λα εθπιεξψζεη γηα πνιινχο ηα πνιιά ππνζρφκελα 

νθέιε ηεο. ε πνιινχο νξγαληζκνχο, ηα πξάγκαηα έγηλαλ ρεηξφηεξα: ην θφζηνο είλαη πςειφηεξν, ηα έξγα 

απαηηνχλ πεξηζζφηεξν ρξφλν, θαη ηα ζπζηήκαηα είλαη πην επάισηε απφ πνηέ θαη κε ηνπο πεξηνξηζκέλνπο ζε 

κεγάιν βαζκφ πξνυπνινγηζκνχο γηα ην 2009 νη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί πεξηέθνςαλ ηηο ρξεκαηνδνηήζεηο 

γηα SOA πξσηνβνπιίεο. 

Δάλ θαηαξξεχζεη νινθιεξσηηθά ε SOA, ζα είλαη θάηη ηξαγηθφ γηα ηελ βηνκεραλία. Οη νξγαληζκνί 

ρξεηάδνληαη απεγλσζκέλα αξρηηεθηνληθέο βειηηψζεηο ζηα ραξηνθπιάθηά ηνπο. Ο ππεξεζηνζηξεθήο 

πξνζαλαηνιηζκφο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ηαρεία νινθιήξσζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

ελεξγνπνηεί κνληέια αλάπηπμεο φπσο ηα mashups, ελψ είλαη επίζεο ε ζεκειηψδεο αξρηηεθηνληθή SaaS θαη 

Cloud Computing. 
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Αλ ζήκεξα ε ιέμε SOA είλαη ζπλψλπκε ηεο απνηπρίαο, ε απαίηεζε γηα service-oriented 

αξρηηεθηνληθή είλαη ηζρπξφηεξε απφ πνηέ. Οη άλζξσπνη μεράζαλε ηη ζεκαίλεη SOA εμαηηίαο ηεο εκπινθήο 

ηνπ ζε αλνχζηεο ζπδεηήζεηο πεξί ηερλνινγίαο ράλνληαο έηζη ηα ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα πνπ πξνζέθεξε: 

ηελ αξρηηεθηνληθή θαη ηηο ππεξεζίεο. 

Γηα λα έρνπκε θαη πάιη επηηπρεκέλε SOA, απαηηείηαη επαλαζρεδηαζκφο θαη κηα καδηθή κεηαηφπηζε 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ. Όζνη νξγαληζκνί γλψξηζαλ ζεακαηηθά θέξδε απφ ηελ SOA, πξέπεη λα 

βνεζήζνπλ θαη ζηελ αλαγέλλεζε θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ. Αθφκα θαη νη λέεο ηερλνινγίεο δελ ζα 

θάλνπλ ηα πξάγκαηα θαιχηεξα αλ δελ ηεξεζεί θάπνηα δέζκεπζε γηα ηελ αιιαγή. Δίλαη επηηαθηηθή ε  

αλάγθε γηα ηνπο νξγαληζκνχο ε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη ε αχμεζε ηεο επειημίαο, θαη δελ ζα 

εθπιεξσζεί κε ζηνηρεηψδεο θηλήζεηο θαη επηθαλεηαθέο βειηηψζεηο.  

 

2.1.4 Ππογπαμμαηιζηικό Μονηέλο Web Services  

Σν πξνγξακκαηηζηηθφ κνληέιν ησλ web services απνηειείηαη απφ κηα ζπιινγή απφ ηππνπνηεκέλσλ 

πξσηφθνιισλ θαη δηεπαθψλ εθαξκνγψλ (application programming interfaces - APIs), νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ αλζξψπνπο θαη εθαξκνγέο γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. 

Βαζηθή αξρή ηεο δεκηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη ε ηππνπνίεζε (standardization) απιψλ θαη 

αλνηθηψλ (open) πξσηνθφιισλ θαη δηεπαθψλ, ψζηε λα είλαη εθηθηή ε επξεία δηάδνζε ηνπο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ. Σα επίπεδα ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη: 

 

1
ο
 Δπίπεδο: Σν επίπεδν δηθηχνπ (network) είλαη ην δνκηθφ επίπεδν ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ 

κνληέινπ ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ. Όιεο νη ππεξεζίεο ηζηνχ πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ δηθηχνπ. Σν 

επίπεδν δίθηπν βαζίδεηαη ζπλήζσο ζην πξσηφθνιιν Hyper Text Transport Protocol (HTTP protocol), αιιά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια πξσηφθνιια φπσο είλαη ην Internet Inter-ORB Protocol (IIOP) ή ην 

SMTP. 

 

2
ο 

Δπίπεδο: Πάλσ απφ ην επίπεδν δηθηχνπ είλαη ην επίπεδν XML κελπκάησλ πνπ παξέρεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ πειαηψλ πνπ ηα θαινχλ. Απηφ ην επίπεδν επηθνηλσλίαο 

βαζίδεηαη ζην πξσηφθνιιν Simple Object Access Protocol (SOAP). Σν πξσηφθνιιν SOAP είλαη έλα XML 

πξσηφθνιιν πνπ παξέρεη ηηο ιεηηνπξγίεο δεκνζίεπζεο (publish), εχξεζεο (find) θαη ζχλδεζεο (bind) πνπ 

πεξηγξάθεθαλ ζηελ παξάγξαθν 2.1. 

 

3
ο
 Δπίπεδο: Πάλσ απφ ην επίπεδν XML κελπκάησλ είλαη ην επίπεδν πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ. Απηφ 

ην επίπεδν βαζίδεηαη ζηελ πξνδηαγξαθή Web Services Description Language (WSDL), πνπ πεξηγξάθεη ζε 
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κνξθή XML εγγξάθσλ δηαζέζηκεο ππεξεζίεο ηζηνχ γηα ηνπο πειάηεο. Απηά ηα 3 επίπεδα είλαη ππνρξεσηηθά 

γηα ηε δεκηνπξγία δηαιεηηνπξγηθψλ (interoperable) ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπο ζην Internet. 

Σα αθφινπζα επίπεδα είλαη πξναηξεηηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ απαηηείηαη αλάινγα κε ηηο 

επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο. 

 

 

Δικόνα 6: Απαπαίηηηα επίπεδα ππογπαμμαηιζηικού μονηέλος Web Services (Papazoglou, 2008) 

 

4
ο
 Δπίπεδο: ην επίπεδν δεκνζίεπζεο ελφο web service πεξηιακβάλεηαη ε ελέξγεηα πνπ εθηειεί ν 

πξνκεζεπηήο κηαο ππεξεζίαο γηα λα θάλεη ην έγγξαθν WSDL δηαζέζηκν ζηνπο πηζαλνχο αηηνχληεο ηεο 

ππεξεζίαο. Έηζη, π.ρ. ε απνζηνιή ηνπ εγγξάθνπ WSDL (ή ηεο δηεχζπλζεο URL ηνπ εγγξάθνπ) κε έλα e-

mail ζε θάπνηνλ ζεσξείηαη δεκνζίεπζε ηεο ππεξεζίαο. Δπίζεο, ε δεκνζίεπζε ηνπ εγγξάθνπ WSDL κηαο 

ππεξεζίαο ζε κηα απνζήθε UDDI, ψζηε λα είλαη δηαζέζηκν ζηνπο αηηνχληεο ππεξεζίαο, απνηειεί ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ππεξεζίαο. 

 

5
ο
 Δπίπεδο: Οκνίσο, ζην επίπεδν αλαθάιπςεο κηαο ππεξεζίαο ηζηνχ πεξηιακβάλεηαη θάζε ελέξγεηα 

πνπ εθηειείηαη ψζηε ν αηηψλ ππεξεζίαο λα πξνζπειάζεη ην WSDL έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο. Ζ ελέξγεηα 

κπνξεί λα είλαη απιή, φπσο ε πξνζπέιαζε ηνπ εγγξάθνπ WSDL ή ε επίζθεςε ηεο δηεχζπλζεο πνπ 

βξίζθεηαη ην έγγξαθν WSDL ή πνιχπινθε, φπσο είλαη ε αλαδήηεζε ζε κηα απνζήθε UDDI θαη ε ρξήζε 

ησλ εγγξάθσλ WSDL γηα ηελ επηινγή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ππεξεζηψλ.  

  

6
ο
 Δπίπεδο: Σν επίπεδν ξνήο ππεξεζηψλ (services flow layer) παξέρεη ηε ζχλζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

ηζηνχ ζε ξνέο εξγαζίαο (workflows) θαη ηελ αλαπαξάζηαζε απηήο ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ ππεξεζηψλ σο κηα 

ππεξεζία ηζηνχ πςειφηεξνπ επηπέδνπ. Γηα απηφ ην επίπεδν ε IBM έρεη πξνηείλεη ηελ ηππνπνίεζε Web 

Services Flow Language (WSFL) θαη ε Microsoft ηελ ηππνπνίεζε XLANG. H πξνδηαγξαθή Business 

Process Execution Language for Web Services (BPEL4WS) απνηειεί κηα πξνζπάζεηα γηα ελνπνίεζε ησλ 
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πξνδηαγξαθψλ WSFL θαη XLANG, ζπλδπάδνληαο ηα πξνηεξήκαηα ηεο θάζε κηαο πξνζέγγηζεο, κε ζηφρν 

ηελ ηππνπνίεζε (standard) ηεο γηα ηε ζχλζεζε ππεξεζηψλ web.  

ε φια ηα επίπεδα ηνπ πξνγξακκαηηζηηθνχ κνληέινπ ησλ web services πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε 

 ε αζθάιεηα ησλ ππεξεζηψλ,  

 ε δηαρείξηζε ησλ ππεξεζηψλ θαη  

 ε δηαρείξηζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ.  

 

Ζ ιχζε πνπ ζα επηιερζεί ζε θάζε επίπεδν κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε απφ ηα άιια επίπεδα. 

(ΠΟΤΛΖΜΔΝΟΠΟΤΛΟΤ, 2009) 

 

Δικόνα 7: Σα 6 επίπεδα ππογπαμμαηιζηικού μονηέλος Web Services (Papazoglou, 2008)  

 

2.2 Web Services – Θευπηηικό Τπόβαθπο  

Ο θαζαξφο νξηζκφο κηαο ππεξεζίαο  δηαδηθηχνπ (web service) ζχκθσλα κε ην World Wide Web 

Consortium είλαη φηη απνηειεί  κηα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη απφ έλα URI, ηεο νπνίαο ην 

interface θαη ηα bindings κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ, πεξηγξαθνχλ θαη αλαθαιπθζνχλ κε ηε βνήζεηα ηεο 

γιψζζαο  ΥΜL θαη επηπιένλ ππνζηεξίδεη απ’ επζείαο αιιειεπηδξάζεηο κε άιιεο ινγηζκηθέο εθαξκνγέο 

ρξεζηκνπνηψληαο κελχκαηα βαζηζκέλα ζε XML κέζσ πξσηνθφιισλ βαζηζκέλσλ ζην Internet. 

Με πην απιά ιφγηα κηα web service είλαη κηα ππεξεζία δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηεί έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα κελπκάησλ βαζηζκέλν ζε XML θαη δελ είλαη δεκέλε κε θαλέλα 

ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ. 
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Δικόνα 8: Μια απλή ςπηπεζία διαδικηύος 

 

 

Δπηπιένλ είλαη επηζπκεηφ, παξφηη φρη ππνρξεσηηθφ, κηα web service λα ηθαλνπνηεί 2 επηπιένλ 

ηδηφηεηεο: 

 Μηα web service πξέπεη λα είλαη απηνπεξηγξαθφκελε. Όηαλ δεκνζηεχεηο κηα web service πξέπεη 

λα δεκνζηεχεηο επίζεο θαη κηα δηαπξνζσπεία (interface) πξνο απηήλ, ηνπηέζηηλ κηα πεξηγξαθή 

απηήο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ απηνί πνπ αλαπηχζζνπλ νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα λα ηελ 

ελνπνηήζνπλ καδί κε άιιεο θαη λα είλαη εχθνια πινπνηήζηκε. Αλ πξφθεηηαη γηα SOAP service 

ηφηε ε πεξηγξαθή κπνξεί λα γίλεη κε ηε βνήζεηα XML γξακκαηηθήο θαη λα θαζνξηζηνχλ φιεο νη 

δεκφζηεο κέζνδνη, ηα νξίζκαηά  ηνπο θαη νη επηζηξεθφκελεο ηηκέο (public methods, method 

arguments, and return values). 

 Μηα web service πξέπεη λα είλαη αλαθαιχςηκε. Όηαλ δεκηνπξγείο κηα web service ηφηε πξέπεη λα 

κπνξείο λα γλσζηνπνηήζεηο απηφ ην γεγνλφο. Πξέπεη δειαδή λα κπνξείο λα δεκνζηεχζεηο έλα 

interface απηήο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νη ελδηαθεξφκελνη λα ηελ βξνπλ θαη λα ηελ θαιέζνπλ. 

(ΠΟΤΛΖ, 2005) (CHAPPELL, 2002) 

 

πλνπηηθά κηα νινθιεξσκέλε web service είλαη κηα ππεξεζία ε νπνία: 

1) Δίλαη δηαζέζηκε ζην δηαδίθηπν ή ζε ηδησηηθά (intranet) δίθηπα 

2) Υξεζηκνπνηεί έλα θαζνξηζκέλν ζχζηεκα κελπκάησλ βαζηζκέλν ζε XML 

3) Γελ είλαη δεκέλε κε θαλέλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ 

4) Δίλαη απηφ-πεξηγξαθφκελε κέζσ θνηλήο XML γξακκαηηθήο 

5) Δίλαη αλαθαιχςηκε κέζσ κηαο απιήο δηαδηθαζίαο εχξεζεο (find) 
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2.2.1 Πλεονεκηήμαηα & Μειονεκηήμαηα Web Services 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ είλαη πνιιά, νξηζκέλα απφ απηά είλαη:  

 

 Διαλειηοσργικόηηηα: Έλα web service δίλεη αλεμαξηεζία ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο 

φζν θαη ζε επίπεδν πιηθνχ (hardware). Οπνηνδήπνηε πξφγξακκα κπνξεί εχθνια λα πξνζπειάζεη 

κία ππεξεζία ηζηνχ 

 Ενζωμάηωζη: Έλα web service κπνξεί εχθνια λα ελζσκαησζεί ζε νπνηνδήπνηε ινγηζκηθφ πνπ 

ιεηηνπξγεί κέζα ζην Internet ρσξίο λα απαηηνχληαη αιιαγέο ζηνλ κεραληζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο  

 Διαθεζιμόηηηα και δημοζίεσζη: Σα web services δεκνζηεχνληαη ζην Internet νπφηε είλαη πνιχ 

εχθνιν λα αλαδεηεζνχλ θαη ελζσκαησζνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα. 

 Επέκηαζη: Έλα web service είλαη εχθνιν λα επεθηαζεί αλ πξνζηεζνχλ ζε απηφ λέεο ιεηηνπξγίεο κε 

ζθνπφ ηελ παξνρή λέσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

 Μικρό κόζηος δημιοσργίας και τρήζης: Αθνχ ζε έλα ζχζηεκα ππάξρεη ήδε θάπνηα δηαδηθαζία ε 

νπνία ζα επεθηαζεί ζε online ππεξεζία, ην θφζηνο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο είλαη ειάρηζην. 

Δπίζεο ε ελζσκάησζε κηαο ππεξεζίαο ζε θάπνηα ηζηνζειίδα ή δηθηπαθή εθαξκνγή θνζηίδεη 

ειάρηζηα.  

 Χρήζη λογιζμικών ζσζηημάηων: Όιεο νη ηζηνζειίδεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκεο ππεξεζίεο 

είλαη πην ιεηηνπξγηθέο αθνχ παξέρνπλ πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο ζηνπο ρξήζηεο (Options, 2003) 

 

Γεληθά κε ηελ ρξήζε ησλ Web Services επηηπγράλεηαη γξήγνξε θαη εχθνιε αλάπηπμε 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη απνδνηηθή αλάπηπμε εθαξκνγψλ. Καίξην πιενλέθηεκα ησλ ππεξεζηψλ 

ηζηνχ είλαη ε δηαζπλδεζηκφηεηα θαη ε άκεζε νινθιήξσζε πνπ πξνζθέξνπλ (just in time integration). 

Παξάιιεια πεξηνξίδεηαη ε πνιππινθφηεηα (encapsulation) ελψ κεηψλεηαη ην θφζηνο δηαζχλδεζεο ηεο 

εθαξκνγήο (interface cost). Σέινο, ηα web services παξέρνπλ έλαλ γεληθήο ρξήζεο κεραληζκφ γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη αλαπηχζζνληαη ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο εηαηξείαο φζν θαη 

ζε πνιιαπινχο νξγαληζκνχο. (PAPAZOGLOU, 2008) (CHAPPELL, 2002) 

 

 Πέξα απφ φια απηά ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηελ νπνία πξνζθέξνπλ, ηα web 

services ζα πξέπεη λα μεπεξάζνπλ ζην κέιινλ θάπνηα κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ 

απαξαηήξεηα. Σα πην ζεκαληηθά απφ απηά είλαη:   
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 Σα πξφηππα ησλ Web ervices, γηα ιεηηνπξγίεο φπσο νη ζπλαιιαγέο (transactions) είλαη πξνο ην 

παξφλ ζρεδφλ αλχπαξθηα ή ηνπιάρηζηνλ ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα αληίζεηα κε άιια πνιχ πην ψξηκα 

αλνηθηά πξφηππα ζπζηεκάησλ φπσο ε CORBA. 

 ε ζχγθξηζε κε άιιεο θαηαλεκεκέλεο πξνζεγγίζεηο, φπσο RMI ή CORBA ηα Web services 

πζηεξνχλ ζε απφδνζε. Απηφ είλαη έλα θνηλφ κεηνλέθηεκα ησλ text-based δηακνξθψζεσλ, θαζψο ε 

XML δελ ζηνρεχεη νχηε ζηελ ζαθήλεηα ηεο θσδηθνπνίεζεο νχηε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεθηηθήο αλάιπζεο (parsing). 

 Ζ παξνπζία ηνπ HTTP ζηα web services, επηηξέπεη ζε απηά ηελ απνθπγή ησλ ππαξρφλησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο (firewall), ζθνπφο ησλ νπνίσλ είλαη λα εκπνδίζνπλ ή λα ειέγμνπλ ηελ επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ πξνγξακκάησλ απφ θάζε πιεπξά ηνπ firewall. 

 

2.2.2 Σεσνικά Υαπακηηπιζηικά   

Οη ππεξεζίεο ηζηνχ απνηεινχλ εθαξκνγέο πνπ βαζίδνληαη ζηε γιψζζα Extensible Markup Language 

(XML) θαη απνηεινχλ δηεπαθέο ζε εθαξκνγέο, αληηθείκελα, βάζεηο δεδνκέλσλ ή επηρεηξεζηαθέο δηαδηθαζίεο.  

Γηα ηελ εθηέιεζε κηαο ππεξεζίαο ηζηνχ απαηηείηαη ε απνζηνιή ελφο εγγξάθνπ XML ζε κνξθή 

κελχκαηνο κέζσ ηνπ δηθηχνπ θαη κεηά ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, πξναηξεηηθά, κπνξεί λα απνζηαιεί 

απάληεζε ζε κνξθή εγγξάθνπ XML. Οη ηππνπνηήζεηο ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαζνξίδνπλ : 

 

 Σππνπνηήζεηο γηα ηε κνξθνπνίεζε ησλ κελπκάησλ 

 Σε δηεπαθή ζηελ νπνία ζηέιλνληαη ηα κελχκαηα 

 Αληηζηνηρίζεηο κεηαμχ ησλ δεδνκέλσλ ησλ κελπκάησλ θαη ησλ δεδνκέλσλ ησλ εθαξκνγψλ πνπ 

θξχβνληαη πίζσ απφ ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ 

 Μεραληζκνχο γηα ηε δεκνζίεπζε θαη ηελ αλαδήηεζε ππεξεζηψλ ηζηνχ.  
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Δικόνα 9: Web Services Structure (Chappell and Jewell, 2002) 

 

Οη πεξηζζφηεξεο ππεξεζίεο εθηεινχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηελ ζπκπιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

θνξκψλ εηζφδνπ γηα ηελ ππεξεζία ζε κηα ζειίδα Hyper Text Markup Language (HTML) θαη κε ηελ 

απνζηνιή απηψλ ησλ δεδνκέλσλ ζηελ ππεξεζία ελζσκαησκέλα ζε έλα Uniform Resource Locator (URL). 

Απιέο ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν, φπσο είλαη ε αλαδήηεζε ή ε αγνξά πξντφλησλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ απιά κε ηελ εηζαγσγή παξακέηξσλ θαη ιέμεσλ θιεηδηψλ ζε έλα URL.  

Ζ απνζηνιή ηεο αίηεζεο ζε κνξθή XML εγγξάθνπ έρεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο θαιχηεξε 

ππνζηήξημε γηα ηχπνπο δεδνκέλσλ, κεγαιχηεξε επειημία θαη επεθηαζηκφηεηα. Ζ XML κπνξεί λα 

αλαπαξαζηήζεη δηάθνξνπο ηχπνπο δεδνκέλσλ θαη επίζεο έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο πεξηζζνηέξσλ 

δεδνκέλσλ απφ φηη έλα θείκελν ζε έλα URL.  

Έλα web service είλαη κηα απηφλνκε ινγηζκηθή κνλάδα θαη εθηειεί φπσο πξναλαθέξζεθε κηα 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία. Γηα ηελ πξνζπέιαζε ιεηηνπξγηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ κε ηελ αληαιιαγή 

ηππνπνηεκέλσλ κελπκάησλ ζε κνξθή XML ρξεζηκνπνηείηαη κηα δηεπαθή (interface). Γηα ηελ 

αιιειεπίδξαζε κε έλα web service ρξεζηκνπνηείηαη ε πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο (service description) ζε 

κνξθή XML, πνπ παξέρεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηελ ππεξεζία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζνληαη, ηα πξσηφθνιια επηθνηλσλίαο θαη ηελ 

ηνπνζεζία ηεο ππεξεζίαο. Οη πεξηγξαθέο ησλ ππεξεζηψλ εθθξάδνληαη ζηε γιψζζα WSDL (Web Service 

Description Language) (ΠΟΤΛΖΜΔΝΟΠΟΤΛΟΤ, 2009) 

 

2.2.3  ενάπια Δθαπμογών  

Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο web services ζε πνιιέο εθαξκνγέο, νη νπνίεο εθηείλνληαη απφ νηθηαθά 

εξγαιεία κέρξη βίληεν παηρλίδηα, θη απηφ γηαηί νη web services έρνπλ πινπνηεζεί γηα λα ιχζνπλ 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξνβιήκαηα. Παξφιν απηφ ην εχξνο εθαξκνγψλ , νη  web services θιέβνπλ ηελ 
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πξνζνρή πεξηζζφηεξν ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο ηηο ρξεζηκνπνηνχλ γηα εκπνξηθέο θαη ελδν-

επηρεηξεκαηηθέο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο (ΔΟΔ). 

 

2.2.3.1  Business-to-Business 

Ζ πιένλ γλσζηή ρξεζηκνπνίεζε ησλ web services είλαη γηα ελδν-επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο. Οη 

web services επηηξέπνπλ ηηο ελδνεπηρεηξεκαηηθή επηθνηλσλία ζην Internet ή ζε ηδησηηθά δίθηπα.  Οη 

επηρεηξήζεηο δηακνξθψλνληαη θαη ελψλνληαη ζε έκπηζηνπο ζπλαδειθηθνχο νξγαληζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ηα 

κέιε  ζπκθσλνχλ ζε εμσηεξηθά ζεκαζηνινγηθά θξηηήξηα γηα επηθνηλσλία. Οη web services είλαη έλα ζχλνιν 

πξνδηαγξαθψλ πνπ παξέρνπλ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ζε απηέο ηηο εκπνξηθέο θνηλφηεηεο. Οξγαληζκνί φπσο ν 

OASIS δεκηνπξγνχλ θξηηήξηα γηα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην. Σν ebXML, έλα ζχλνιν πξνδηαγξαθψλ γηα 

XML κελχκαηα ζην ειεθηξνληθφ εκπφξην, πξνζθέξεηαη απφ ηνλ OASIS καδί κε ηνλ UN/CEFACT. 

Οη web services απφ κφλεο ηνπο δελ παξέρνπλ ζπλεξγαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζηηθέο 

δπλαηφηεηεο. Κάπνηα πξφηππα φπσο ε ebXML παξέρνπλ κηα βάζε γηα πεξίπινθεο αιιειεπηδξάζεηο κε 

κελχκαηα κεηαμχ ησλ νξγαληζκψλ, δηεπθνιχλνληαο ηνπο εκπνξηθνχο ζπλεηαίξνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε 

αλνηρηέο θαη πεξίπινθεο επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Με ηε ζχγθιηζε ηνπ Internet, ησλ Web services θαη ησλ πξνηχπσλ γηα ηε κεηάδνζε ησλ κελπκάησλ, 

νη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα θαηεπζχλνπλ κηα ειεθηξνληθή εξγαζία κε έλαλ θαζνξηζκέλν μεθάζαξν ηξφπν. 

 

2.2.3.2 Enterprise Application Integration 

Οη web services ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζε επηρεηξεκαηηθέο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο 

(ΔΟΔ). Οη ΔΟΔ είλαη κηα ιχζε ζην πξφβιεκα ηνπ λα έρεηο πνιιέο εθαξκνγέο πνπ επηθνηλσλνχλ ε κηα κε 

ηελ άιιε. Οπζηαζηηθά ηξνπνπνηνχλ ηα πξσηφθνιια θαη ηα κνξθέο δεδνκέλσλ γηα λα κπνξεί λα γίλεηαη ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπλελλφεζε κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ. Καηά βάζε ινηπφλ απηφ είλαη θαη ην πξφβιεκα ην 

νπνίν ιχλνπλ θαη νη web services. 

Οη πσιεηέο έρνπλ δεκηνπξγήζεη πξντφληα επηρεηξεκαηηθψλ νινθιεξσκέλσλ εθαξκνγψλ  γηα λα 

ιχζνπλ ην πξφβιεκα ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ εθαξκνγψλ ζε κηα επηρείξεζε. Απηά ηα πξντφληα 

ζηνρεχνπλ λα επηιχζνπλ 3 πξνβιήκαηα: 

▪ Σελ επηθνηλσλία ζε επίπεδν θαισδίνπ 

▪ Σε κεηαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ γηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηά ζε 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο εθαξκνγέο 

▪ Σνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαδξνκήο ησλ κελπκάησλ κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ 

Σππηθά πξντφληα ΔΟΔ παξέρνπλ εξγαιεία πνπ βνεζνχλ λα πξνζαξκφδεηαη έλα πξσηφθνιιν ζε έλα 

άιιν ή παξέρνπλ έλα πξφηππν γηα δηαιεηηνπξγηθφηεηα. Ζ ηππηθή ιχζε ΔΟΔ, πνπ θαίλεηαη ζην παξαθάησ 
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ζρήκα, αθνινπζεί ην "hub-and-spoke" κνληέιν γηα νινθιήξσζε εθαξκνγψλ. χκθσλα κε απηφ, φιεο νη 

εθαξκνγέο ζπλδένληαη ζε έλα θεληξηθφ ζεκείν ΔΟΔ θαη θάζε εθαξκνγή πνπ ζέιεη λα επηθνηλσλήζεη κε κηα 

άιιε πξέπεη πξψηα λα ζηείιεη ην κήλπκα ζην θεληξηθφ ζεκείν ΔΟΔ, ην νπνίν κεηαηξέπεη θαη δξνκνινγεί ην 

κήλπκα ζηνλ παξαιήπηε εθ κέξνπο ηνπ απνζηνιέα. 

  

Δικόνα 10: Η hub-and-spoke ηοπολογία  ηηρ ολοκλήπυζηρ επισειπημαηικών εθαπμογών 

 

Μεξηθά πξντφληα επηηξέπνπλ ζηνλ απνζηνιέα θαη ζηνλ παξαιήπηε λα ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά 

πξσηφθνιια. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηελ αγνξά ελφο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ (ΓΠ) 

(customer relationship management (CRM) system), έλαο νξγαληζκφο ρξεηάδεηαη λα εγθαηαζηήζεη δεδνκέλα 

γη’ απηφ ην ζχζηεκα απφ θιεξνλνκεκέλεο COBOL εθαξκνγέο  πνπ βξίζθνληαη ζην θεληξηθφ πιαίζην. Ζ 

ΓΠ εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα θαζνξηζκέλν ελδηάκεζν πξσηφθνιιν, φπσο ην IBM's 

MQSeries, γηα λα επηθνηλσλήζεη κε ην θεληξηθφ ζεκείν ΔΟΔ, ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα δηαθνξεηηθφ 

πξσηφθνιιν φπσο ην HTTP. Σν θεληξηθφ ζεκείν ΔΟΔ ζα δερηεί ην κήλπκα  πάλσ απφ δηαθνξεηηθά 

πξσηφθνιια, ζα κεηαζρεκαηίζεη ην κήλπκα ζε κηα θαηαλνεηή απφ ηελ COBOL δνκή θαη ζα νδεγήζεη ην 

κήλπκα ζην ζχζηεκα ππνδνρήο. Όινη νη βηψζηκνη πσιεηέο ΔΟΔ πξνζζέηνπλ ζηα πξντφληα ηνπο ηηο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ web services. Απηφ ζα επηηξέςεη ζηα πξντφληα ησλ ΔΟΔ λα δξνκνινγνχλ ηα 

κελχκαηα ησλ web services ζε άιια πξσηφθνιια θαη κνξθέο δεδνκέλσλ. 

Οη ιχζεηο φκσο ησλ ΔΟΔ έρνπλ κεξηθά κεηνλεθηήκαηα. Δίλαη αθξηβέο θαη εμσηεξηθεχνπλ αξθεηνχο 

επηρεηξεκαηηθνχο θαλφλεο εθηφο ηεο εθαξκνγήο. Σα ηππηθά πξντφληα ηεο ΔΟΔ έρνπλ εηδηθέο γιψζζεο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηνπο θαλφλεο κεηαζρεκαηηζκνχ θαη δξνκνιφγεζεο δεδνκέλσλ. Οη θαλφλεο γηα ην 

κεηαζρεκαηηζκφ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηνχλ πίλαθεο δεδνκέλσλ θαη απαηηνχλ εηδηθή γλψζε πάλσ ζηε 

κεηαηξνπή δεδνκέλσλ. Κάπνηα πξντφληα ηεο ΔΟΔ, αλ δελ έρνπλ ηε ζσζηή δηαρείξηζε, κπνξεί λα 

απνζεθεχζνπλ κεγάιν κέξνο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θαλφλσλ γηα κηα εθαξκνγή. Σν hub-and-spoke κνληέιν 

επηθνηλσλίαο θάλεη ηελ νινθιήξσζε θαη δηαρείξηζε κηαο ΔΟΔ ιχζεο επθνιφηεξε, αιιά θέξεη έλα κνλαδηθφ 

ζεκείν απνηπρίαο πνπ αθήλεη πνιιά ζπζηήκαηα επάισηα. 
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Οη web services επηιχνπλ θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα. Ζ επηρεηξεκαηηθή ινγηθή δελ 

εμσηεξηθεχεηαη. Ζ ινγηθή γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζε κνξθή θαηαλνεηή απφ ην ππεξεζία 

είλαη πην ζρεηηθή ζηελ ππεξεζία. Σειηθά νη web services δελ αθνινπζνχλ ην κνληέιν hub-and-spoke. Κάζε 

ζχλδεζε απφ ηνλ θαηαλαισηή ησλ web services πξνο ηνλ παξνρέα απηψλ είλαη κηα απ’ επζείαο ζχλδεζε 

ρσξίο ηελ αλάκεημε ηξίηνπ. Έηζη ηα πξνβιήκαηα επηθεληξψλνληαη κφλν ζε κεκνλσκέλεο  ππεξεζίεο, 

επηηξέπνληαο ζηηο ππφινηπεο λα ιεηηνπξγνχλ μερσξηζηά. Δπηπιένλ, αληί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο πξνηάζεηο γηα 

ηηο κεηαθξάζεηο ησλ πξσηνθφιισλ θαη ησλ κνξθψλ δεδνκέλσλ ησλ ΔΟΔ, ηα ζπζηήκαηα επηθνηλσλνχλ απ’ 

επζείαο κεηαμχ ηνπο κέζσ ησλ  web services, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ. Αληί λα έρνπλ έλα κνλαδηθφ ζεκείν 

απνηπρίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ηνπνινγία hub-and-spoke, νη web services ζρεκαηίδνπλ κηα εκη-δηθηπσηή 

ηνπνινγία γηα ηελ επηθνηλσλία εθαξκνγψλ. 

 

Δικόνα 11: Web Service ηοπολογία ολοκλήπυζηρ επισειπημαηικών εθαπμογών 

 

 

 

2.2.4  ενάπια Τλοποίηζηρ 

Αθνχ κηα web service κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο πιαηθφξκεο, κπνξεί θαη λα 

αθνινπζήζεη πνιιά κνληέια πινπνίεζεο. Σν κνληέιν πινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί εμαξηάηαη απφ ην 

πξφβιεκα πνπ πξέπεη λα ιπζεί θαη ηηο δηαζέζηκεο πιαηθφξκεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ κνληέινπ. Σν κνληέιν 

γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο web service  κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε 4 ηχπνπο: απλής σπηρεζίας, 

ζύνθεηης σπηρεζίας, ενδιάμεζης σπηρεζίας και ενός διαδρόμοσ σπηρεζιών. 
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2.2.4.1 Απλή ςπηπεζία 

Μηα απιή ππεξεζία, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα, είλαη έλα servlet ην νπνίν έρεη πξφζβαζε 

ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ ή άιιε πεγή άκεζα. Αλ κηα εηαηξεία, γηα παξάδεηγκα, έρεη έλα bean ζπλφδνπ ρσξίο 

θαηαζηάζεηο ην νπνίν ρεηξίδεηαη ηελ εγθπξφηεηα ησλ πηζησηηθψλ θαξηψλ, ην JAX-RPC κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πξνζθέξεη κηα web service δηεπαθή. 

 

Δικόνα 12: ενάπιο απλήρ ςπηπεζίαρ 

 

2.2.4.2 ύνθεηη Τπηπεζία 

Μηα ζχλζεηε ππεξεζία ζπγθεληξψλεη άιιεο απιέο ή ζχλζεηεο εθαξκνγέο. Γηα παξάδεηγκα, κηα 

ππεξεζία εληνιήο-εηζφδνπ ζα ήηαλ κηα ζχλζεηε ππεξεζία πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα ππεξεζία εμνπζηνδφηεζεο 

πηζησηηθήο θάξηαο, κηα ππεξεζία πειαηψλ θαη κηα ιεηηνπξγία εληνιήο-εηζφδνπ. Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ 

απηψλ ιεηηνπξγηψλ ζε κία ζχλζεηε ππεξεζία δίλεη επηπιένλ ζηνλ θαηαλαισηή ηεο ππεξεζίαο ηε δπλαηφηεηα 

λα ρξεζηκνπνηήζεη θάζε ιεηηνπξγία μερσξηζηά ή ην ζπλδπαζκφ ηνπο κέζσ κηαο ππεξεζία εληνιήο-εηζφδνπ. 

 

 

Δικόνα 13: ενάπιο ύνθεηηρ Τπηπεζίαρ 
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2.2.4.3 Δνδιάμεζη Τπηπεζία 

Μηα web service πνπ ηνπνζεηεί αηηήζεηο ζε έλαλ ελδηάκεζν δηάδξνκν είλαη έλα παξάδεηγκα 

πινπνίεζεο ελδηάκεζε ππεξεζίαο φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ  ζρήκα. Πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ ήδε 

εγθαηεζηεκέλα ελδηάκεζα ζπζηήκαηα πξνζαλαηνιηζκέλα ζε κελχκαηα. Έλα ηέηνην ζχζηεκα παξέρεη κηα 

έκκεζε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ απνζηνιέα θαη ηνπ παξαιήπηε ηνπ κελχκαηνο. Ο απνζηνιέαο ηνπνζεηεί ην 

κήλπκα ζε κηα ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο, ε νπνία ζηέιλεη ηα κελχκαηα ζε έλα ηειηθφ ζεκείν, ηνπ νπνίνπ ε 

αθξηβήο ηνπνζεζία θαη πινπνίεζε δελ είλαη γλσζηή απφ ηνλ απνζηνιέα. 

 

Δικόνα 14: ενάπιο Δνδιάμεζηρ Τπηπεζίαρ 

 

2.2.4.4 Γιάδπομορ Τπηπεζιών 

Ο δηάδξνκνο ππεξεζηψλ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα είλαη παξφκνηνο κε ηε ιχζε ησλ ΔΟΔ 

γηα ηελ νινθιήξσζε επηρεηξεκαηηθψλ εθαξκνγψλ. Δπηηξέπεη ζηηο web services λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ 

ηνπο κέζσ ηξίησλ. 
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Δικόνα 15: ενάπιο Γιαδπόμος ςπηπεζιών 

 

Γηα παξάδεηγκα κηα ηξαπεδηθή εθαξκνγή πνπ απνηειείηαη απφ έλα γξαθηθφ πεξηβάιινλ (GUI) κέζσ 

ηνπ νπνίνπ κπνξεί ν ρξήζηεο λα θάλεη ηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ηνπ θαη απφ κηα ινγηζηηθή ππεξεζία πνπ 

επεμεξγάδεηαη ηηο θαηαζέζεηο. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ινγηζηηθή ππεξεζία θαηαρσξεί ηνλ ηφθν 

ησλ θαηαζέζεσλ κε ηε βνήζεηα ελφο δηαδξφκνπ ππεξεζηψλ. Αο ππνζέζνπκε φηη ην GUI  απνδέρεηαη κηα 

αίηεζε θαηάζεζεο απφ έλα ρξήζηε. Σν GUI  αληί λα επηθνηλσλεί απ’ επζείαο κε ηε ινγηζηηθή ππεξεζία 

ηνπνζεηεί ηελ αίηεζε ζην δηάδξνκν ππεξεζηψλ. Δπεηδή ε ινγηζηηθή ππεξεζία έρεη ήδε θαηαρσξήζεη ηνλ 

ηφθν γηα ηηο αηηήζεηο θαηαζέζεσλ, ν δηάδξνκνο πξνσζεί ηελ αίηεζε ζηε ινγηζηηθή ππεξεζία εθ κέξνπο ηνπ 

ρξήζηε. Ζ ινγηζηηθή ππεξεζία δέρεηαη ηελ αίηεζε θαηάζεζε απφ ην δηάδξνκν, ηελ επεμεξγάδεηαη θαη 

επηζηξέθεη ηα απνηειέζκαηα ζην δηάδξνκν ππεξεζηψλ. ηε ζπλέρεηα, εθ κέξνπο ηεο ινγηζηηθήο ππεξεζίαο, 

ν δηάδξνκνο πξνσζεί ηα απνηειέζκαηα ζην γξαθηθφ πεξηβάιινλ γηα παξνπζίαζε. 

Απηή ε κέζνδνο δξνκνιφγεζεο κελπκάησλ κεηαμχ ησλ web services είλαη πνιπδχλακε. Όρη κφλν 

κπνξεί ε ινγηζηηθή ππεξεζία λα ιάβεη εηδνπνίεζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο κελχκαηνο ζην δηάδξνκν 

ππεξεζηψλ, αιιά θαη άιιεο ππεξεζίεο κπνξνχλ επίζεο λα θαηαρσξήζνπλ ηνλ ηφθν ηνπο. Αλ  κηα log in  

ππεξεζία ή κηα άιιε ππεξεζία δηαρείξηζεο ησλ πειαηεηαθψλ ζπλαιιαγψλ ελδηαθέξνληαλ παξάιιεια θη 

απηέο γηα ηηο θαηαζέζεηο ησλ αηηήζεσλ απφ ηνπο πειάηεο πνπ εκθαλίδνληαλ ζην δηάδξνκν, ζα κπνξνχζαλ 

επίζεο θαη εθείλεο λα θαηαρσξήζνπλ ηνλ ηφθν ηνπο ζε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Απηή είλαη κηα multi-cast 

κέζνδνο επηθνηλσλίαο, κε ηελ νπνία έλα ρξήζηεο κπνξεί λα απνζηείιεη κελχκαηα ζε πνιιαπιέο ππεξεζίεο 

ηαπηφρξνλα. Ο ρξήζηεο δελ γλσξίδεη επηπιένλ πνηεο άιιεο ππεξεζίεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ αίηεζή ηνπ. Σν 
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ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηνπ δηαδξφκνπ ππεξεζηψλ θαζνδεγεί ηε δξνκνιφγεζε απηψλ ησλ κελπκάησλ. Ο 

δηάδξνκνο επίζεο παξέρεη πνιιέο άιιεο δπλαηφηεηεο επίιπζεο ησλ ΔΟΔ (Δπηρεηξεκαηηθψλ 

Οινθιεξσκέλσλ Δθαξκνγψλ) φπσο κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ αηηήζεσλ απφ θαη κνξθή ζε κηα άιιε. ε απηά 

ηα ζελάξηα ππάξρνπλ εηδηθά πξνλφκηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ web services.  

 

2.3 Σεσνολογίερ Web Services  

2.3.1 Δπεκηάζιμη Γλώζζα ήμανζηρ (eXtensible Markup Language, XML)  

Ζ επηθνηλσλία κε XML κελχκαηα γίλεηαη ζε εθαξκνγέο πνπ αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο XML θείκελα, φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα. Παξέρεη έλαλ επέιηθην ηξφπν 

επηθνηλσλίαο γηα ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο θαη απνηειεί ηε βάζε γηα ην SOAP. 

 

Δικόνα 16: Δπικοινυνία μέζυ ΥΜL μηνςμάηυν 

 

Δπεηδή ε XML είλαη αλεμάξηεηε εθαξκνγήο, ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο ή γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ, ηα XML κελχκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε φια ηα πεξηβάιινληα. Μπνξεί γηα 

παξάδεηγκα έλα πξφγξακκα ζηα Windows γξακκέλν ζε Perl λα δεκηνπξγήζεη έλα XML θείκελν πνπ 

αληηπξνζσπεχεη έλα κήλπκα, λα ην ζηείιεη ζε έλα πξφγξακκα ησλ Unix γξακκέλν ζε Java θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ έηζη ηα δχν πξνγξάκκαηα. 

Ζ βαζηθή ηδέα είλαη φηη δχν εθαξκνγέο, αλεμαξηήησο ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο, γιψζζαο 

πξνγξακκαηηζκνχ ή άιιεο ηερληθήο ιεπηνκέξεηαο πινπνίεζεο, κπνξνχλ θάιιηζηα λα αληαιιάμνπλ 

πιεξνθνξίεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηίπνηα άιιν παξά έλα απιφ κήλπκα, θσδηθνπνηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν, έηζη 

ψζηε λα γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη απφ ηηο δπν εθαξκνγέο. Σν SOAP παξέρεη έλαλ πξφηππν ηξφπν γηα ηελ 

θαηαζθεπή XML κελπκάησλ. 
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2.3.2 Ππυηόκολλο Ππόζβαζηρ Απλού Ανηικειμένος (Simple Object Access Protocol -

SOAP)  

Σν SOAP είλαη XML. Απηφ ζεκαίλεη, φηη ην SOAP είλαη κηα εθαξκνγή ηεο XML πξνδηαγξαθήο. O 

νξηζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο βαζίδνληαη θπξίσο ζηα πξφηππα ηεο XML, φπσο ην XML Schema θαη ηα 

XML Namespaces.  

To SOAP είλαη ην ζεκειηψδεο πιαίζην κελπκάησλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ. Με ην SOAP, κπνξεί 

θάπνηνο  λα έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο ηζηνχ κέζσ ραιαξά ζπλδεδεκέλσλ  ππνδνκψλ θαη   παξέρεη 

ζεκαληηθή  πξνζαξκνζηηθφηεηα, επεθηαζηκφηεηα θαη επειημία ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 

ηνπ επηπέδνπ κεηαθνξάο. Σν SOAP ζρεδηάζηεθε αξρηθά απφ ηνλ Dave Winer, Don Box, Bob Atkinson, θαη 

Mohsen Al-Ghosein ην 1998, κε ππνζηήξημε απφ ηε Microsoft. Ζ πξνδηαγξαθή SOAP 1.1 είρε κηα επξεία 

απνδνρή θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ζε κεγάιν πιήζνο εθαξκνγψλ θαη πινπνηήζεσλ. Ζ πξνδηαγξαθή SOAP 

δηαηεξείηαη απφ ην W3C πνπ πξνηείλεη ηελ έθδνζε SOAP 1.2. 

Σν SOAP παξέρεη ηέζζεξηο βαζηθέο δπλαηφηεηεο.  

 Μηα ηππνπνηεκέλε δνκή ηνπ κελχκαηνο κε βάζε ηελ XML. 

 Έλα κνληέιν επεμεξγαζίαο πνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα ππεξεζία πξέπεη λα 

επεμεξγάδεηαη ηα κελχκαηα. 

 Έλα  κεραληζκφ γηα ηελ ζχλδεζε (bind) κελπκάησλ SOAP ζε δηαθνξεηηθά πξσηφθνιια κεηαθνξάο 

δηθηχνπ. 

 Έλα  ηξφπν γηα λα πξνζαξηά  κε-XML θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο ζε κελχκαηα SOAP.  

 

 

2.3.3 Γλώζζα Πεπιγπαθήρ Τπηπεζιών Γιαδικηύος (Web Services DescriptionLanguage 

– WSDL)  

H WSDL (Γιψζζα Πεξηγξαθήο Τπεξεζηψλ Ηζηνχ - Web Service   Description Language) είλαη  κηα 

πεξηγξαθή ζε XML γιψζζα πνπ πεξηγξάθεη ηηο ππεξεζίεο ηζηνχ.  Δπηηξέπεη ζηνπο δεκηνπξγνχο ππεξεζηψλ 

ηζηνχ λα παξέρνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη απφ άιινπο.Ζ WSDL  

απνηειείηαη απφ δχν κέξε: 

 Έλα αθεξεκέλν κέξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ 

αλαθέξνληαο ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη. 

 Έλα ζπγθεθξηκέλν κέξνο πνπ πεξηγξάθεη ην πνχ θαη ην πψο κπνξεί  λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα ππεξεζία 

ηζηνχ. 
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Ζ WSDL πξνήιζε απφ ηνλ ζπλδπαζκφ 2 γισζζψλ πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ, ηεο NASSL (Network 

Application Service Specification Language) απφ ηελ IBM θαη ηεο SDL (Service Description Language) 

απφ ηε Microsoft.  Οη θχξηεο εθδφζεηο είλαη ε WSDL 1.1 θαη ε WSDL 2.0 ε νπνία απνηειεί θαη πξφηαζε 

ηνπ  W3C.  H WSDL 1.1   είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε θαη ππνζηεξίδεηαη απφ πιεζψξα εθαξκνγψλ 

πινπνίεζεο ππεξεζηψλ ηζηνχ. 

Ζ δνκή ηεο γιψζζαο WSDL θαίλεηαη ζην ζρήκα: 

 

Εικόνα 17 Συντακτικι δομι τθσ WSDL 1.1 [39]. 

Σν αθεξεκέλν κέξνο εμεηάδεη ην ηη θάλεη ε ππεξεζία. Απηή ε πιεξνθνξία παξέρεηαη απφ ηα ζηνηρεία: 

<types> 

<message> 

<portType> 

 

Σα εξσηήκαηα πψο θαη πνχ απαληψληαη απφ ηα ζηνηρεία : 

<binding>  

<service>  
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Σν ζηνηρείν <types>  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θηινμελία δειψζεσλ δνκψλ δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη 

αξγφηεξα, κε ζθνπφ ηνλ νξηζκφ ησλ κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζεη κηα ππεξεζία. 

Σν ζηνηρείν <definitions>  είλαη ην ζηνηρείν ξίδα φισλ ησλ εγγξάθσλ WSDL. Απηφ θαζνξίδεη ην φλνκα ηεο 

ππεξεζίαο Ηζηνχ, δειψλεη πνιιαπινχο ρψξνπο νλνκάησλ (namespaces)  πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην 

ππφινηπν ηνπ εγγξάθνπ  θαη πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ. 

Σν ζηνηρείν <portType> πεξηγξάθεη φια ηα είδε δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αληαιιαγή 

κελπκάησλ πνπ αληαιιάζζεη ε ππεξεζία.  

Σν ζηνηρείν  <message>  πεξηγξάθεη ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη ζε κηα ππεξεζία ηζηνχ. Καζνξίδεη 

ην φλνκα ηνπ κελχκαηνο θαη  πεξηέρεη κεδέλ ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία <part>  πνπ αλαθέξνληαη ζε ηηκέο 

παξακέηξσλ εηζφδνπ ηνπ κελχκαηνο ή ζε παξακέηξνπο εμφδνπ.  Δίλαη δπλαηφλ έλα ζηνηρείν <part>   λα 

είλαη έλα έγγξαθν XML  ή θάπνην άιιν αληηθείκελν. 

Σν ζηνηρείν <portType> θαζνξίδεη έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηψλ, ζηνηρείσλ  <operation>  ηηο νπνίεο 

ππνζηεξίδεη κηα ππεξεζία ηζηνχ. 

 

Ζ WSDL  έρεη 4 είδε ιεηηνπξγηψλ (Cerami, 2002): 

Μονόδπομερ (One way) 

Ζ ππεξεζία ιακβάλεη έλα κήλπκα θαη δελ παξάγεη θακία απάληεζε. Έρεη έλα ζηνηρείν <input>. 

Αίηηζηρ-απάνηηζηρ (Request-response) 

Ζ ππεξεζία ιακβάλεη έλα κήλπκα θαη ζηέιλεη έλα κήλπκα  σο απάληεζε. Ζ ππεξεζία έρεη ζπλεπψο  έλα 

ζηνηρείν <input> πνπ αθνινπζείηαη απφ έλα ζηνηρείν <output>. 

Παπάκληζηρ - απάνηηζηρ (Solicit-response) 

Ζ ππεξεζία ζηέιλεη έλα κήλπκα θαη ιακβάλεη κηα απάληεζε. Ζ ππεξεζία έρεη ζπλεπψο  έλα ζηνηρείν 

<output> πνπ αθνινπζείηαη απφ έλα ζηνηρείν               <input>. 

Διδοποίηζηρ (Notification) 

Ζ ππεξεζία ζηέιλεη έλα κήλπκα. Ζ ππεξεζία έρεη ζπλεπψο  έλα ζηνηρείν <output>. 

Σα 4 είδε ιεηηνπξγηψλ θαίλνληαη ζην επφκελν ζρήκα : 
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Εικόνα 18 Είδθ λειτουργιών που υποςτθρίηει θ WSDL 1.1 [6]. 

 

 

Αο δνχκε ηελ ρξήζε ησλ 4 εηδψλ ιεηηνπξγηψλ ζην θάησζη παξάδεηγκα WSDL. 

 

<portType name="p1"> 

   <operation name="op1"> 

      <input message="x:m1"/> 

   </operation> 

   <operation name="op2"> 

      <input message="x:m1"/> 

      <output message="y:m2"/> 

   </operation> 

   <operation name="op3"> 
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      <output message="x:m1"/> 

      <input message="y:m2"/> 

   </operation> 

   <operation name="op4"> 

      <output message="x:m1"/> 

   </operation> 

</portType> 

 

 

Λεηηνπξγία op1 

Δίλαη κηα μονόδπομη ιεηηνπξγία . Απιψο δειψλεη έλα κήλπκα εηζφδνπ.  

Λεηηνπξγία op2 

Δίλαη κηα  ιεηηνπξγία αίηηζηρ-απάνηηζηρ. Ο δηαθνκηζηήο αλακέλεη ην κήλπκα x: m1 θαη απαληά κε ην  

κήλπκα y: m2.  

Λεηηνπξγία op3 

Δίλαη κηα ιεηηνπξγία παπάκληζηρ-απόκπιζηρ. Ο δηαθνκηζηήο ζηέιλεη ην κήλπκα x: m1 θαη αλακέλεη λα 

ιάβεη ηελ απάληεζε κε ην κήλπκα y: m2.  

Λεηηνπξγία op4 

Δίλαη κηα ιεηηνπξγία κοινοποίηζηρ. Ο δηαθνκηζηήο ζηέιλεη ην κήλπκα x: m1 θαη δελ πεξηκέλεη απάληεζε. 

 

Σο ζηοισείο <binding> 

Αθνχ είδακε ην ηη θάλεη κηα ππεξεζία κε ηα ζηνηρεία  <types>,  <message> , <portType> αο δνχκε πψο 

επηηπγράλεηαη ε ζχλδεζε (binding) θαη πψο κνξθνπνηνχληαη ηα κελχκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη. Μπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλδέζεηο (bindings) SOAP, HTTP. 

Θα επηθεληξσζνχκε ζηελ ζχλδεζε SOAP. Καζνξίδεη πψο γίλεηαη ε ιήςε ηνπ ζηνηρείνπ <message> εηζφδνπ 

ή εμφδνπ κηαο ιεηηνπξγίαο θαη πψο δεκηνπξγείηαη απφ απηφ έλαο envelope SOAP. 

 

ην WSDL 1.1  ε επέθηαζε SOAP  πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία: 

soap:binding 

Απηφ ην ζηνηρείν δείρλεη φηη ε ζχλδεζε ζα γίλεη κέζσ SOAP. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ <style> ππνδεηθλχεη ην είδνο ηεο ιεηηνπξγίαο. Τπνζηεξίδεη 2 εηδψλ ιεηηνπξγίεο: 

Document style -  εκαίλεη πσο ηα κελχκαηα αίηεζεο θαη απάληεζεο ζα είλαη XML έγγξαθα. 
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RPC style – Σα κελχκαηα αληαιιάζζνληαη κε ηελ κέζνδν RPC. εκαίλεη πσο ην κήλπκα SOAP αίηεζεο ζα 

πεξηιακβάλεη ζην ζηνηρείν <body> ην φλνκα κηαο ζπλάξηεζεο κε ηηο παξακέηξνπο εηζφδνπ. Αληηζηνίρσο ην 

κήλπκα SOAP απάληεζεο  ζα πεξηιακβάλεη παξακέηξνπο εμφδνπ ηεο ζπλάξηεζεο πνπ θιήζεθε. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ <transport >  ππνδειψλεη ην πξσηφθνιιν κεηαθνξάο.  

Γηα πξσηφθνιιν HTTP  έρνπκε :                  Transport=‖http://schemas.xmlsoap.org/soap/http‖  

Γηα πξσηφθνιιν SMTP έρνπκε:              Transport=‖ 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/smtp’’  

Soap:operation 

Τπνδειψλεη ηελ ζχλδεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο κε κηα ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε SOAP. 

Soap:body 

Με απηφ ην ζηνηρείν θαζνξίδνληαη ιεπηνκέξεηεο ησλ εηζεξρφκελσλ θαη εμεξρφκελσλ κελπκάησλ 

(messages). 

ηοισείο <service> 

To ζηνηρείν απηφ δείρλεη ηελ ζέζε φπνπ   βξίζθεηαη κηα ππεξεζία ηζηνχ. Σν ζηνηρείν <port> έρεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθφ <name> πνπ δίλεη έλα αλαγλσξηζηηθφ γηα απηφ ην ζεκείν ζχλδεζεο. Δπίζεο πεξηιακβάλεη 

ην ραξαθηεξηζηηθφ <binding> ην νπνίν αλαθέξεηαη κέζα ζην WSDL έγγξαθν. Σν ζηνηρείν <port> έρεη έλα 

ππνζηνηρείν <soap:address> αλ αλαθεξφκαζηε ζε ζχλδεζε SOAP θαη δίλεη ηελ ηνπνζεζία πνπ παξέρεηαη ε 

ππεξεζία ηζηνχ. 

 

2.3.4 Παγκόζμια Πεπιγπαθή, Ανακάλςτη και Ολοκλήπυζη (Universal Discovery 

Description and Integration – UDDI 

Σν UDDI παξέρεη έλα παγθφζκην αξρείν θαηαγξαθήο ππεξεζηψλ δηθηχνπ γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηε γξήγνξε, εχθνιε θαη δπλακηθή εχξεζε θαη ζπλαιιαγή κε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

πγθεθξηκέλα, ην UDDI επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα:  

 

 πεξηγξάςεη ηελ επηρείξεζε θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο 

 αλαθαιχςεη άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ επηζπκεηέο ππεξεζίεο 

 ζπλεξγαζηεί κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

 

Ζ πξφηαζε ηνπ UDDI πξνήιζε απφ ηελ ζπλεξγαζία ησλ IBM, Microsoft θαη Ariba ζηηο πξνζπάζεηεο B2B 

(IBM-Ariba), XML SOAP (IBM, Microsoft) θαη BizTalk, cXML (Microsoft, Ariba). Σν UDDI, νξίδεη ηνλ 

ηξφπν θαηαρψξεζεο ησλ Web Services ζην κεηξψν θαη είλαη βαζηζκέλν θαη απηφ ζε XML. ηφρνο ηνπ 

είλαη ε παξνρή αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηελ πεξηγξαθή θαη αλαδήηεζε Web Services. 
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 ηηο αξρέο ηεο αλάπηπμήο ηνπ, ην UDDI είρε ζεσξεζεί σο έλα ―Universal Business Registry‖, 

παξφκνην κε κεραλέο αλαδήηεζεο (π.ρ. Google). ήκεξα, ην UDDI είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθφ θαη 

αλαγλσξίδεη ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηηο B2B αιιειεπηδξάζεηο 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα δνχκε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ UDDI : 

 

 ε έθδνζε 1 θαζφξηζε ηε βάζε γηα έλα business service registry  

 ε έθδνζε 2 πξνζάξκνζε ηελ εξγαζία ηνπ registry ζηα SOAP θαη WSDL 

 ε έθδνζε 3 επαλαπξνζδηνξίδεη ηνλ ξφιν θαη ζθνπφ ησλ UDDI registries, δίλεη κεγάιε πξνζνρή ζηνλ 

ξφιν ησλ private εθαξκνγψλ, θαη αληηκεησπίδεη ην πξφβιεκα αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ private θαη 

public UDDI registries 

 

Ο αξηζκφο ησλ UDDI registries πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία είλαη κηθξφο θαη αμηνπνηνχληαη θαη ζπληεξνχληαη 

θπξίσο απφ ηηο IBM, Microsoft, SAP, θηι. Απηά ηα web registries απηά απνηεινχλ ζπλήζσο ηελ πξψηε 

επηινγή γηα αλαδήηεζε web services. Γπζηπρψο, ηα registries είλαη αθφκε πνιχ κηθξά θαη νη πεξηζζφηεξεο 

θαηαρσξήζεηο ζε απηά δελ ιεηηνπξγνχλ ή δελ αληηζηνηρνχλ ζε ππάξρνπζεο ππεξεζίεο. Με αθνξκή απηφ ην 

γεγνλφο αζθήζεθε γεληθφηεξε θξηηηθή ζηα Web Services, φρη άδηθε αιιά κε ιάζνο ηξφπν: ην πξφβιεκα δελ 

βξίζθεηαη ζην UDDI αιιά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηηο ππνζέζεηο ζρεηηθά κε ηε 

δπλακηθφηεηα ησλ Web Services.  Σν UDDI είλαη ρξήζηκν θαη ιεηηνπξγηθφ, θαη απηφ ζα απνδεηρζεί εάλ 

αληηκεησπηζηεί σο κηα ππνδνκή ππνζηήξημεο ησλ Web Services ζε πεξηβάιινληα ρσξίο δεκφζηα πξφζβαζε. 

Σα πεξηζζφηεξα UDDI registries ζήκεξα είλαη private θαη ιεηηνπξγνχλ ελδνεπηρεηξεζηαθά ή ζπληεξνχληαη 

απφ έλα ζχλνιν εηαηξηψλ κε private ηξφπν. Πιένλ ην UDDI απνηειεί έγθπξν ηξφπν ηεθκεξίσζεο ησλ Web 

Services θαη παξέρεη πιεξνθνξία ε νπνία δελ παξέρεηαη απφ ηηο WSDL πεξηγξαθέο ηνπο.   

 Οη δηαζέζηκεο κέζσ Internet ππεξεζίεο απαηηνχλ πνιχ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ κηα ηππηθή 

middleware ππεξεζία. ε πνιιέο middleware πινπνηήζεηο, ε ππεξεζία θαη ε εθαξκνγή πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηεί πινπνηνχληαη απφ ηα ίδηα άηνκα. Με ηνλ θαηξφ φκσο απηφο ν ηξφπνο μεπεξάζηεθεο, θαη έηζη ε 

ρξεζηκνπνίεζε κηαο ππεξεζίαο απαηηεί κεγαιχηεξν φγθν πιεξνθνξηψλ απφ απηφλ πνπ είλαη ζπλήζσο 

δηαζέζηκνο ζε ελδνεηαηξηθέο ππεξεζίεο. Ζ ηεθκεξίσζε απηή έρεη ηξείο ζπληζηψζεο: 

 

 βαζηθή πιεξνθνξία  

 θαηεγνξηνπνίεζε 

 δεδνκέλα ηερληθήο θχζεσο 

 

 Μηα θαηαρψξεζε ζε έλα UDDI registry είλαη έλα έγγξαθν XML πνπ απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο δεδνκέλσλ. Οη πην ζεκαληηθνί απφ απηνχο θαίλνληαη θαη ζηελ εηθφλα 23 θαη είλαη νη εμήο : 
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 businessEntity: πεξηγξάθεη κηα επηρείξεζε ή νξγαληζκφ πνπ παξέρεη ηελ ππεξεζία. 

 businessService: πεξηγξαθή ησλ Web services πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηελ businessEnity. 

 bindingTemplate: πεξηγξάθεη ηηο ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη εθηέιεζε κηαο 

ππεξεζίαο 

 tModel: (―technical model‖): έλαο γεληθήο θχζεσο ηχπνο δεδνκέλνπ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ απνζήθεπζε επηπιένλ πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία 

 

Δικόνα 19: ηοισεία UDDI Registry (Γημηηπακοποςλορ, 2008) 

Οη ππεξεζίεο πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην UDDI, είλαη νη εμήο : 

 

 πιεξνθνξίαο white pages: δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ πάξνρν ηεο ππεξεζίαο (φλνκα, δηεχζπλζε, 

πξφζσπν επηθνηλσλίαο θηι.) 

 πιεξνθνξίαο yellow pages: πεξηγξάθνπλ ηί είδνπο ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη, θαζψο θαη κηα ιίζηα 

φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ ππεξεζηψλ 

 πιεξνθνξίαο green pages: πεξηγξάθνληαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ην πψο 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκηά απφ ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο δείθηεο πξνο ηελ 

WSDL πεξηγξαθή ηνπο  (ε νπνία δελ βξίζθεηαη ζην UDDI registry)  

 

 

Σν ελλνηνινγηθφ κνληέιν UDDI  φπσο θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 24, απεηθνλίδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ 

ηχπσλ δεδνκέλσλ ηνπ UDDI ελψ ζηε ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νη ιεηηνπξγίεο απηψλ ησλ ηχπσλ δεδνκέλσλ. 
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Δικόνα 20 Δννοιολογικό Μονηέλο UDDI (Γημηηπακοποςλορ, 2008) 

 

Business Entity 

 

Σν BusinessEntity απνζεθεχεη ηελ πιεξνθνξία white θαη yellow pages ζρεηηθά κε έλαλ πάξνρν 

ππεξεζηψλ θαη νπνίν πεξηιακβάλεη ηα εμήο δεδνκέλα: 

 

 θάζε businessEntity έρεη έλα businessKey  

discoveryURLs: κηα ιίζηα ησλ URLs πνπ δείρλνπλ ζε ελαιιαθηηθνχο, βαζηζκέλνπο ζε αξρεία 

κεραληζκνχο αλαδήηεζεο ππεξεζηψλ. 

 Name: πιεξνθνξία ππφ ηε κνξθή θεηκέλνπ 

 Business Description: πιεξνθνξία ππφ ηε κνξθή θεηκέλνπ 

 Contacts: πιεξνθνξία ππφ ηε κνξθή θεηκέλνπ 

 businessServices: κηα ιίζηα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν businessEntity  

 identifierBag: κηα ιίζηα κε εμσηεξηθνχο identifiers  

 categoryBag: κηα ιίζηα κε θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ  

 

Σν businessEntity δελ αληηπξνζσπεχεη ππνρξεσηηθά ε εηαηξία. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε νπνηαζδήπνηε νληφηεηαο ε νπνία πξνζθέξεη ππεξεζίεο. Μπνξεί λα είλαη έλα παξάξηεκα, 

κηα νκάδα αλζξψπσλ, έλαο server, έλα ζχλνιν servers θηι. 
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Business Service 

 

 Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ έλα business entity πεξηγξάθνληαη κε ηελ ρξήζε ζηνηρείσλ 

businessService. Έλα ζηνηρείν businessService πεξηγξάθεη έλα κεκνλσκέλν Web Service ή έλα ζχλνιν 

ζρεηηθψλ κεηαμχ ηνπο Web services ηα νπνία πξνζθέξνληαη απφ ην ίδην businessEntity. 

 Έλα businessEntity κπνξεί λα έρεη πνιιά businessServices αιιά έλα businessService αλήθεη ζε έλα 

businessEntity. Σν businessService κπνξεί λα παξέρεηαη απφ έλα δηαθνξεηηθφ businessEntity απφ απηφ, ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ην ζηνηρείν. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη projection θαη επηηξέπεη ηελ πεξίιεςε 

ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ άιινπο νξγαληζκνχο. 

Σν ζηνηρείν businessService πεξηέρεη: 

 

 έλα serviceKey πνπ πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα ηελ ππεξεζία θαη ην businessEntity φρη απαξαίηεηα 

απηφ ζην νπνίν πεξηέρεηαη ην businessService 

 Name 

 Description  

 categoryBag  

 bindingTemplates: κηα ιίζηα κε φια ηα bindingTemplates ηεο ππεξεζίαο, κε ηερληθέο πιεξνθνξίεο, 

ζρεηηθά κε ην πσο πξαγκαηνπνηείηαη ε πξνζπέιαζε θαη ρξήζε  ηεο ππεξεζίαο 

 

 

 

Binding Template  

 

 Έλα binding template πεξηέρεη ηελ ηερληθή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε 

ππεξεζία. Ζ πιεξνθνξία πνπ παξέρεηαη είλαη ε εμήο: 

 

 bindingKey  

 serviceKey  

 description 

 accessPoint: ε δηθηπαθή δηεχζπλζε ηεο ππεξεζίαο πνπ παξέρεηαη (νπζηαζηηθά έλα URL αλ θαη 

κπνξεί λα είλαη νηηδήπνηε θαζψο ην πεδίν απηφ είλαη έλα string: π.ρ., κηα e-mail δηεχζπλζε ή αθφκε 

έλα ηειέθσλν) 

 tModels: κηα ιίζηα απφ εγγξαθέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε tModels πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζπγθεθξηκέλν 

binding. Ζ ιίζηα πεξηιακβάλεη αλαθνξέο ζηα tModels, έγγξαθα πνπ πεξηγξάθνπλ απηά ηα tModels,  

ζχληνκεο πεξηγξαθέο, θιπ.  
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 categoryBag: πξφζζεηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία θαη ην binding 

 

 Έλα businessService κπνξεί λα έρεη δηάθνξα bindingTemplates αιιά έλα binding Template έρεη 

κφλν έλα businessService. Σν binding template κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο θάθεινο ζηνλ νπνίν 

ζπγθεληξψλεηαη φιε ε ηερληθή πιεξνθνξία γηα έλα service. 

 

tModel 

  

 Έλα tModel είλαη έλαο γεληθφο απνδέθηεο πιεξνθνξηψλ φπνπ νη ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα γξάςνπλ 

νπνηαδήπνηε ηερληθή πιεξνθνξία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ρξήζε ελφο Web Service φπσο ην interface θαη ην 

πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο δείθηε ζηελ WSDL πεξηγξαθή θαζψο 

επίζεο θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πξσηνθφιινπ θαη ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ηελ ππεξεζία. Έλα tModel έγγξαθν πεξηέρεη ηηο εμήο πιεξνθνξίεο:  

 

 tModelKey  

 name 

 description 

 overviewDoc: κε ην overviewURL θαη useType πνπ ππνδεηθλχεη πνπ κπνξεί λα βξεζεί ε 

πιεξνθνξία θαη ε κνξθή ηεο, π.ρ., ―text‖ or ―wsdldescription‖ 

 identifierBag  

 categoryBag  

 

 Έλα tModel κπνξεί λα δείρλεη ζε άιια tModels θαη ηειηθά ζα πξνηππνπνηεζνχλ  δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο tModels (tModel γηα WSDL services, tModels γηα EDI based services, θιπ.) 
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Δικόνα 21: Παπάδειγμα tModel (Γημηηπακοποςλορ, 2008) 

  

Ζ πξνδηαγξαθή ηνπ UDDI παξέρεη έλαλ αξηζκφ απφ Πξνγξακκαηηζηηθέο Γηεπαθέο (Application 

Programming Interfaces - APIs) πνπ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε έλα UDDI ζχζηεκα. Οη δηεπαθέο απηέο είλαη : 

 

 UDDI Inquiry: Αθνξά ηνλ εληνπηζκφ ιεπηνκεξεηψλ θαηαρψξεζεο ζε έλα UDDI registry θαη ηελ 

ππνζηήξημε δηαθφξσλ κνηίβσλ (αλαδήηεζεο, drill-down, θιήζεηο) 

 UDDI Publication: Γηα ηελ δεκνζίεπζε θαη ηξνπνπνίεζε πιεξνθνξίαο ζε έλα UDDI registry.  

 UDDI Security: Γηα έιεγρν πξφζβαζεο ζην UDDI registry 

 UDDI Subscription: Δπηηξέπεη ζηνπο clients λα εγγξαθνχλ ζε αιιαγέο ζηελ πιεξνθνξία ζην UDDI 

registry (νη αιιαγέο κπνξνχλ λα είλαη ζην αίηεκα ζπλδξνκήο) 

 UDDI Replication: Γηα δεκηνπξγία αληηγξάθσλ πιεξνθνξηψλ δηακέζνπ ησλ θφκβσλ ζε έλα UDDI 

registry 

 UDDI Custody and Ownership transfer: Γηα ηελ αιιαγή ηνπ ηδηνθηήηε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηε 

κεηαθνξά ηεο επηκέιεηαο απφ έλαλ θφκβν ζε έλαλ άιιν κέζα ζε έλα UDDI registry  

 

Σν UDDI παξέρεη επίζεο έλα ζχλνιν απφ APIs γηα clients ελφο UDDI ζπζηήκαηνο: 

 UDDI Subscription Listener: ε πιεπξά ηνπ πειάηε ηνπ subscription API 

 UDDI Value Set: γηα ηελ επηθχξσζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ παξέρεηαη ζε έλα UDDI registry 

 

πκπεξαζκαηηθά, δηαπηζηψλεηαη πσο ε πξνδηαγξαθή UDDI είλαη ζρεηηθά πιήξεο θαη πεξηιακβάλεη 

πνιιέο πιεπξέο ελφο UDDI registry απφ ηε ρξήζε ηνπ κέρξη ηελ θαηαλνκή ηνπ ζε δηάθνξνπο θφκβνπο θαη 

ηε ζπλνρή ησλ δεδνκέλσλ ζε έλα θαηαλεκεκέλν registry 
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Σα πεξηζζφηεξα UDDI registries είλαη ηδησηηθά θαη ηππηθά ρξεζηκεχνπλ σο πεγή ηεθκεξίσζεο γηα 

πξνζπάζεηεο βαζηζκέλεο ζε web services. Σα UDDI registries δελ πξννξίδνληαη απαξαίηεηα σο ην ηειηθφ 

ζεκείν απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζε web services. Αθφκε θαη ζηελ γεληθή εθδνρή ηνπ 

UDDI registry, ην ζθεπηηθφ είλαη ε πξνηππνπνίεζε ησλ βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη έπεηηα ε θαηαζθεπή 

ηδηφθηεησλ εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ registry. Με απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηή ηφζν ε 

πξνζαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνχ φζν θαη ε δηαηήξεζε ηεο απαξαίηεηεο ζπκβαηφηεηαο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ρψξσλ απνζήθεπζεο.  

Αλ θαη είλαη ην πην ζαθέο κέξνο ηεο πξνζπάζεηαο γχξσ απφ ηα Web Services, ην UDDI είλαη ίζσο ην 

ιηγφηεξν θξίζηκν ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηεπηρεηξεζηαθψλ αιιειεπηδξάζεσλ φπσο ε θαζηέξσζε 

εκπηζηνζχλεο, δηάθνξεο ζπκβάζεηο, λνκηθνί πεξηνξηζκνί θαη δηαδηθαζίεο, θ.ιπ. Ο βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε 

πιήξεο απηνκαηνπνίεζε αιιά έσο φηνπ ζπκβεί απηφ εθθξεκνχλ πνιιά πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

επηιπζνχλ (ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟ, 2008) 

 

 

2.4 Δθαπμογή Web Services ζήμεπα  

 

Πνιιέο πξνδηαγξαθέο εμειίζζνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη επάλσ ζηε βαζηθή πιαηθφξκα ησλ 

ππεξεζηψλ Ηζηνχ. Έλαο ηνκέαο πνιχ πξφζθαηνπ ελδηαθέξνληνο είλαη ππνζηήξημε γηα ηα ζπζηήκαηα 

δεκνζίεπζεο-εγγξαςήο (publish-subscribe, ή pub-sub). Δπί ηνπ παξφληνο, ην κνληέιν ππεξεζηψλ Ηζηνχ 

βαζίδεηαη ζηε ζχλδεζε (binding) θαη ηελ θαηεπζπλφκελε αληαιιαγή κελπκάησλ, θαηά ηελ νπνία ε 

ππεξεζία Α ζηέιλεη έλα κήλπκα ζηελ ππεξεζία Β. ην κνληέιν δεκνζίεπζεο-εγγξαθήο, νξηζκέλεο 

ππεξεζίεο θαζνξίδνπλ ζπκβάληα ηα νπνία εθπέκπνπλ, ελψ άιιεο εγγξάθνληαη γηα λα ιακβάλνπλ ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπκβάληα. Ζ πξνδηαγξαθή πκβάλησλ WS (WS-Eventing) [WS-Eventing] παξέρεη βαζηθή 

ππνζηήξημε γηα ην κνληέιν δεκνζίεπζεο-εγγξαθήο, κε βάζε ηα πξσηφθνιια ππεξεζηψλ Ηζηνχ. Ζ 

νηθνγέλεηα πξνδηαγξαθψλ Δηδνπνηήζεσλ WS (WS-Notification) παξέρεη βειηησκέλε ππνζηήξημε γηα 

ζέκαηα, ηεξαξρίεο ζεκάησλ, θηιηξάξηζκα, θαη δηαπξαγκαηεπηέο ζπκβάλησλ. Απηέο νη δπλαηφηεηεο 

αληαλαθινχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ππάξρνληα ζπζηήκαηα δήκν 

ζίεπζεο-εγγξ αθήο, φπσο ηα MQSeries θαη JMS. Ζ ραιαξφηεξε, πην δπλακηθή ζχδεπμε πνπ επηηξέπεη ην 

κνληέιν δεκνζίεπζεο-εγγξαθήο, ζα ζπκπιεξψζεη ην κνληέιν εληνπηζκνχ θαη ζχλδεζεο ηεο SOA. 

 ήκεξα ηα web services ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα κεγάιν εχξνο εθαξκνγψλ πνπ πνηθίινπλ θαη 

έρνπλ αλαπηπρζεί γηα λα ιχζνπλ πξνβιήκαηα δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ. Σα web services έηπραλ ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο θαη απνδνρήο απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ηα ρξεζηκνπνηνχλ γηα εκπνξηθέο θαη 

ελδνεπηρεηξεκαηηθέο νινθιεξσκέλεο εθαξκνγέο. Με ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ ηζηνχ θαη ηελ εθαξκνγή 
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ηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο εμαπιψζεθε ην ειεθηξνληθφ εκπφξην, ην νπνίν εθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπο κε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

απνηειεί έλα ζαπκάζην εξγαιείν γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο γεληθφηεξεο ζηξαηεγηθήο κε 

ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη νη εμήο:  

 

 Δπηρείξεζε κε Δπηρείξεζε (Business to Business ή B2B) 

 Δπηρείξεζε κε Καηαλαισηή (business-to-consumer ή B2C) Online θξαηήζεηο & αζχξκαηεο 

επηθνηλσλίεο, Amazon.com 

 Business-to-Employee (B2E) Online training & banking 

 Καηαλαισηή κε θαηαλαισηή (consumer-to consumer ή C2C) – ebay.com 

 Δπηρείξεζε κε Κξάηνο (business-to-government). 

 P2P Peer to Peer – gnutella. 

 M-Commerce. Υξήζε αζχξκαησλ ςεθηαθψλ ζπζθεπψλ γηα ζπλαιιαγέο ζην δηαδίθηπν.  

  



ΠΑΡΘΕΝΗ ΒΑΙΛΗ ΜΕ/07070 ελίδα 53 
 

Κεθάλαιο 3: Μεθοδολογία Έπεςναρ  

  

  

3.1 Διζαγυγή  

Θεκέιηνο ιίζνο κηαο έξεπλαο απνηειεί αλακθηζβήηεηα ε κεζνδνινγία πνπ ζα αθνινπζήζεη, γη’ απηφ 

είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πξηλ ηελ θαηαγξαθή ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ. Υσξίο ηνλ νξηζκφ 

ηνπ επηζηεκνληθνχ ζεσξηθνχ πιαηζίνπ ηα δεδνκέλα απνηεινχλ αλαπφδεηθηα επηρεηξήκαηα δίρσο ηδηαίηεξε 

πξαθηηθή θαη εθαξκνγή. Ζ ζεσξία ζπλζέηεη ηελ βάζε ηεο έξεπλαο, ε νπνία θαη’ επέθηαζε είηε ηελ 

επηβεβαηψλεη, είηε ηελ απνξξίπηεη, είηε ηελ ζπλερίδεη, είηε δεκηνπξγεί λέα δεδνκέλα γηα ηνλ επηζηεκνληθφ 

ρψξν κέρξη ηελ έθβαζε ινγηθψλ ζπκπεξαζκάησλ (ΓΔΩΡΓΗΑΓΖ, 2009). 

 

3.2 Σι είναι μελέηη πεπίπηυζηρ; 

χκθσλα κε ηνλ Yin(1994) ε κειέηε πεξίπησζεο νξίδεηαη σο « κία εκπεηξηθή έξεπλα, πνπ εμεηάδεη 

έλα ζχγρξνλν θαηλφκελν κέζα απφ ην πεξηβάιινλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, εηδηθά φηαλ ηα φξηα κεηαμχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη νινθάλεξα νξαηά θαη βαζίδνληαη ζε πνιιαπιέο πεγέο 

ζηνηρείσλ». Δλψ, νη Feagin, Orum θαη Sjoberg(1991) πξνζδηφξηζαλ ηε κειέηε πεξίπησζεο  σο «κία ηδεαηή 

κεζνδνινγία, φηαλ κία νιηζηηθή θαη ζε βάζνο έξεπλα είλαη απαξαίηεηε».  

Οη κειέηεο πεξίπησζεο δελ απνηεινχλ λέα κνξθή έξεπλαο, αληηζέησο. Όκσο, κε ην πέξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ δέρηεθαλ έληνλε θξηηηθή. πγθεθξηκέλα, φηαλ κία κειέηε πεξίπησζεο ζπγθξηλφηαλ κε ζηαηηζηηθά 

δεδνκέλα, ηφηε ζεσξνχληαλ απφ πνιινχο αληηεπηζηεκνληθή. Κάπνηνη άιινη ραξαθηήξηδαλ ηελ έξεπλα ηεο 

κειέηεο πεξίπησζεο, ρξεζηηθή κφλν σο έλα δηεξεπλεηηθφ εξγαιείν θαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν. Με ηελ άλζηζε 

ηνπ πνδηηηβηζκνχ, απφ ην 1930,  νη ππνζηεξηρηέο ζηξάθεθαλ πξνο ηηο πνζνηηθέο κεζφδνπο, φπνπ 

αλαδεηνχζαλ γεληθεπκέλνπο θαλφλεο κε εθαξκνγή ζηελ επηζηήκε. Έηζη, θαηαδίθαζαλ ηηο κειέηεο 

πεξίπησζεο, γηαηί ε πεξηγξαθή ηνπο απέθιεηε ηελ γελίθεπζε θαλφλσλ. 
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3.2.1 Μέθοδοι Έπεςναρ Μελεηών Πεπίπηυζηρ 

Αξρηθά, είλαη εχινγν λα αλαθεξζεί, φηη νη Μέζνδνη Μειεηψλ Πεξίπησζεο ρσξίδνληαη ζε πνηνηηθέο 

θαη πνζνηηθέο. ην ρήκα 1 παξνπζηάδνληαη εηθνληθά νη κέζνδνη. Όκσο, ε παξνχζα εξγαζία ζηεξίδεηαη ζε 

κία πνηνηηθή κειέηε πεξίπησζεο γη’ απηφ θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα κειεηεζεί δηεμνδηθφηεξα απηή ε κέζνδνο. 

χκθσλα κε ηνλ Van(1983), ε πνηνηηθή κέζνδνο νξίδεηαη σο έλαλ πίλαθα κε δηεξεπλεηηθέο ηερληθέο, 

πνπ επηρεηξνχλ λα πεξηγξάςνπλ, λα απνθσδηθνπνηήζνπλ, λα κεηαθξάζνπλ θαη ηειηθά λα εμάγνπλ ην λφεκα, 

θη φρη ηελ ζηαζεξή ζπρλφηεηα θπζηθψλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν ζηνλ 

θνηλσληθφ θφζκo. Έλαο απινχζηεξνο θαη κεηαγελέζηεξνο νξηζκφο ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ απφ ηνπο Miles & 

Huberman (1994), είλαη ε πεξηγξαθή ηεο σο έλα είδνο έξεπλαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηεξκελεπηηθά-κε 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ν φξνο «εξκελεπηηθή έξεπλα» 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ελαιιαθηηθά αληί ηνπ φξνπ «πνηνηηθή έξεπλα»(Schwandt, 2000). Απηνί νη 

δηαθνξεηηθνί νξηζκνί ππνδειψλνπλ έλα πξάγκα, φηη νη πνηνηηθέο έξεπλεο ζηεξίδνληαη ζην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαη επηζεκαίλνπλ ηελ ζεκαζηνινγία ησλ γεγνλφησλ.  

ηελ πνζνηηθή κέζνδν ρξεζηκνπνηνχληαη καζεκαηηθέο θαη ζηαηηζηηθέο ηερληθέο γηα ηελ ζπιινγή θαη 

αλάιπζε αξηζκεηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ(Ain McLean & Alistair McMillan, The Concise Oxford 

Dictionary of Politics, 2003). Πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηηο εκπεηξηθέο ζεσξίεο θαη ππνζέζεηο, νη 

επηζηήκνλεο αληινχλ απφ έλα επξχ θάζκα πεγψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξρηθά πνηνηηθά ζηνηρεία φπσο 

έγγξαθα, αδφκεηεο ζπλεληεχμεηο θαη παξαηεξήζεηο ζπκκεηερφλησλ, θαζψο ζηελ ζπλέρεηα θαη πνζνηηθά 

ζηνηρεία, φπσο απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ δεηγκαηνιεπηηθέο έξεπλεο ή ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

Ζ  πνζνηηθή κέζνδνο ηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε κεγάιν βαζκφ γηα πξνβιέπεηο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηα νηθνλνκηθά . 

 

Δικόνα 22 Οι Μέθοδοι Μελεηών Πεπίπηυζηρ. 

 

Μζκοδοι ΜΠ 

 

Μζκοδοι ΜΠ 
 

Ποιοτικι 

 

 

 

 

Ποιοτικι 

 

Ποςοτικι 

 

Ποςοτικι 
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3.3 Ποια είναι ηα Πλεονεκηήμαηα και ηα Μειονεκηήμαηα μιαρ Μελέηηρ Πεπίπηυζηρ; 

Οη Μειέηεο Πεξίπησζεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πιαηζίνπ κέζα 

απφ ην νπνίν ζα παξαρζνχλ άιια δεδνκέλα, φπσο ηα εμαγφκελα απνηειέζκαηα κηαο κειέηεο 

πεξίπησζεο(Neale, Thapa & Boyce, May 2006). Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν παξνπζηάδεηαη κία νινθιεξσκέλε θαη 

ηεθκεξησκέλε εηθφλα φισλ ησλ πεπξαγκέλσλ γεγνλφησλ θαηά ηελ δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο. 

Θεκειηψδεο πιενλέθηεκα κηαο Μειέηεο Πεξίπησζεο είλαη φηη παξέρεη ελδειερήο πιεξνθνξίεο 

ζπγθξηηηθά κε άιιεο κεζφδνπο κειέηεο. Δπίζεο, άιιν πξνηέξεκα απνηειεί ην γεγνλφο πσο ν κειεηεηήο έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδεη δεδνκέλα, πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ πνιιαπιέο κεζφδνπο, φπσο έξεπλα,  

ζπλεληεχμεηο, βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε θαη παξαηήξεζε (πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ αλαιπηηθά ζε επφκελε 

ελφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ),(Neale, Thapa & Boyce, 2006). πκβάιιεη ζηελ δηεξεχλεζε ιχζεσλ γηα ζχλζεηα 

δεηήκαηα θαη επηηξέπεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ εθαξκνγή λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ. Σέινο, κέζσ απηήο 

ηεο καθξνζθειήο δηαδηθαζίαο ν κειεηεηήο απνθηά γλψζε, εκπεηξία θαη ηθαλφηεηεο. 

Μία Μειέηε Πεξίπησζεο, εθηφο απφ πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδεη θαη κεηνλεθηήκαηα. χκθσλα κε 

ηνπο Neale, Thapa & Boyce(May, 2006), έλα αξλεηηθφ ζηνηρείν κπνξεί λα απνηειέζεη ε εθηελήο πεξηγξαθή, 

πνπ εζσθιείεηαη ζε κία κειέηε πεξίπησζεο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο αθεγεκαηηθήο κνξθήο ηεο, κε ηελ 

ιεπηνκεξή πεξηγξαθή πιεξνθνξηψλ, ε νπνία είλαη πνιχ ρξνλνβφξα θαη δχζθνια θξαηά ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αλαγλψζηε. Άιιν κεηνλέθηεκα ζπγθξνηεί ε έιιεηςε αθξίβεηαο. Οη Μειέηεο Πεξίπησζεο(case studies) 

ζεσξνχληαη σο πξνο ηα πεδία αμηνιφγεζεο θαη κειέηεο ιηγφηεξν απζηεξέο θαη αθξηβείο αλαθνξηθά κε 

άιιεο κεζφδνπο(surveys), επεηδή κέρξη θαη ζήκεξα ε πνηνηηθή έξεπλα ζεσξείηαη αληηεπηζηεκνληθή απφ 

πνιινχο θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη κειεηεηέο δελ εζηηάδνπλ ζηελ ζπζηεκαηηθή ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ ηνπο. Καηά ηελ δηεμαγσγή θαη ηελ ζπγγξαθή κηαο κειέηεο πεξίπησζεο φια ηα ζηνηρεία πξέπεη 

λα ζπγθεληξψλνληαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη ελέξγεηεο, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε  

αμηνπηζηία(reliability) θαη ε εγθπξφηεηα(validity). 

Άιιε αδπλακία απνηειεί ε ελέξγεηα ηεο γελίθεπζεο, δειαδή ε δπζθνιία λα γεληθεχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηε κηα πεξίπησζε ζε άιιε. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ εθαξκφδεηαη ε γελίθεπζε ζε 

Μειέηεο Πεξίπησζεο, είλαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο επηιεθηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ηελ παξαδνρή πσο ηα 

εμαγψκελα απηψλ απνηεινχλ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα θαη γηα ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. Οη Yin θαη Robert 

K.(2003), εμέρνληεο εξεπλεηέο,  πξφηεηλαλ ζηνπο κειεηεηέο ησλ case studies, λα πξνζπαζήζνπλ λα 

γεληθεχνπλ ηα πνξίζκαηά ηνπο ζε ζεσξίεο, φπσο αθξηβψο θάλεη έλαο εξεπλεηήο ζεηηθψλ επηζηεκψλ πνπ 

γεληθεχεη ηα πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα ζε ζεσξίεο. 

ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά θαη επηγξακκαηηθά ηα δπλαηά ζεκεία θαη νη 

αδπλακίεο Μειεηψλ Πεξίπησζεο. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο Neale, Thapa 

& Boyce(May, 2006) θαη  Dr. Bob Kizlik(July 9, 2009). 
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                         Πίνακασ 1: Πιενλεθηήκαηα & Μεηνλεθηήκαηα Μειεηψλ Πεξίπησζεο. 

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα 

Λεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο. 
 

Δθηελήο πεξηγξαθή, θνπξάδεη ηνλ 

αλαγλψζηε. 

πιινγή πιεξνθνξηψλ απφ πνιιαπιέο 

κεζφδνπο. 

 

Έιιεηςε αθξίβεηαο. 

Λχζεηο ζχλζεησλ δεηεκάησλ. Με γελίθεπζε. 

Δθαξκνγή λέσλ γλψζεσλ & δεμηνηήησλ. __ 

Απφθηεζε γλψζεο, εκπεηξίαο &  

ηθαλνηήησλ. 

__ 

 

 

3.4 Αιηιολόγηζη εθαπμογήρ Ποιοηικήρ έπεςναρ ζηην παπούζα επγαζία 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ έξεπλαο επηιέρηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία, κε θξηηήξην ην 

βαζηθφ ηδηνραξαθηεξηζηηθφ ηεο πνπ απνηειεί ε αμίσζε, πσο νη εξεπλεηέο κειεηνχλ ηα γεγνλφηα ζην θπζηθφ 

ηνπο πεξηβάιινλ, επηρεηξψληαο λα θαηαλνήζνπλ θαηλφκελα φζνλ αθνξά ηηο έλλνηεο πνπ νη άλζξσπνη ηνπο 

ζέηνπλ (Denzin & Lincoln, 1994). Οη κειεηεηέο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα λα παξαηεξνχλ ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο πξάμεηο ησλ αλζξψπσλ, φπσο αθξηβψο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ θηιηξαξηζηεί θαη ρσξίο άιιεο παξεκβνιέο. Ζ 

κειέηε πεξίπησζεο πνπ δηεμήρζε ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο αθνξά ηελ αλάιπζε θαη ηελ 

κνληεινπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Κη έηζη, θαζψο νη επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ) είλαη 

απνηέιεζκα ησλ ζπλερψλ θαη αιιεπάιιεισλ πξάμεσλ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζπκπεξηθνξάο 

(κεηαθνξείο, λαπηηιηαθνί πξάθηνξεο, ππάιιεινη .ΔΜΠΟ), ρξεζηκνπνηήζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο γηα ηελ 

έξεπλά ηνπο.  

 χκθσλα κε ηνπο Marshall θαη Rossman(1999), παξνπζηάδεηαη παξαθάησ ην κνληέιν έξεπλαο, γηα 

ην νπνίν ζα ήηαλ θαηάιιειε λα αθνινπζεζεί ε πνηνηηθή κέζνδνο ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο: 
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 Δμεηάδεη ζε βάζνο ηηο δηαδηθαζίεο. 

 Μειεηά ιίγν γλσζηά θαηλφκελα ή θαηλνηφκα ζπζηήκαηα. 

 Απνζθνπεί λα δηεξεπλήζεη «ην πψο» θαη «ην γηαηί». 

 Δμεηάδεη αλεπίζεκεο θαη αδφκεηεο δηαζπλδέζεηο θαη δηαδηθαζίεο ζε κία ππεξεζία -  νξγαληζκφ.  

 Απνβιέπεη ζηελ δηεξεχλεζε ησλ πξαγκαηηθψλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ ηεο ππεξεζίαο – νξγαληζκνχ. 

 Μειεηά πεξηπηψζεηο, πνπ δελ γίλεηαη λα δηεμαρζνχλ πεηξάκαηα γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο δενληνινγίαο. 

 Δμεηάδεη κεηαβιεηέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αθφκα πξνζδηνξηζηεί θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο πξνο 

απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Ζ έξεπλα απηή κπνξεί επίζεο λα θαηεγνξηνπνηεζεί σο κία απφ απηέο, ζηηο νπνίεο θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

εμέηαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζε βάζνο. Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ απαληήζεσλ ζε θεξαία εξσηήκαηα, 

φπσο «Πσο ζα πινπνηεζνχλ;» θαη «Γηαηί λα είλαη ρξήζηκα;». Έηζη, είλαη απαξαίηεηα ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα 

πνπ ζα δηεμαρζνχλ απφ ηελ πνηνηηθή κέζνδν έξεπλαο ζην λα θαηαλνήζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε 

πνπ επηθξαηεί θαη ζην λα ζπληειέζνπλ ζηελ νξζή θαη ιεηηνπξγηθή απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ 

ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Ζ αλάγθε γηα πινχζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχεη πσο ε ρξήζε ηεο 

πνηνηηθή κεζφδνπ είλαη ε θαηαιιειφηεξε. 

 Παξφια απηά, ε πξνζέγγηζε κηαο κειέηεο πεξίπησζεο κε ηελ πνηνηηθή κέζνδν παξνπζηάδεη θη έλα 

αξηζκφ κεηνλεθηεκάησλ, ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πξηλ ηελ πηνζέηεζή ηεο κεζφδνπ (Miles and 

Huberman, 1994). Αξρηθά, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα παξνπζηάδνπλ κία κε δνκεκέλε κνξθή, ιφγν ηεο 

θεηκεληθήο ηνπο ππφζηαζεο, γηαηί ζηφρνο ηνπο είλαη λα εζηηάζνπλ ζηελ εμέηαζε ηεο αλζξψπηλεο 

ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, κεηνλεθηήκαηα ηεο πνηνηηθήο αλάιπζεο 

απνηεινχλ ε έιιεηςε ειέγρνπ, αθαηξεηηθφηεηαο, επαλαιεςηκφηεηαο θαη γελίθεπζεο. Κη απηφ, γηαηί 

δηεμάγεηαη ε κειέηε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ πεξηπηψζεσλ (ζπγθξηηηθά κε φηη ζα ήηαλ εθηθηφ κε κία πνζνηηθή 

κέζνδν), θη είλαη δχζθνιν ηα πνξίζκαηα λα γεληθεπηνχλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί ε κνξθή ησλ εξσηεκάησλ είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θη έηζη νη απαληήζεηο θάζε 

ζπκκεηάζρνληα κπνξεί λα λαη κνλαδηθέο θαη λα επηδέρνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο εξκελείεο. Λφγν απηνχ 

ηνπ γεγνλφηνο, ην ζηνηρείν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ εξεπλεηή είλαη δηάρπην θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαδηθαζηηθά πξνβιήκαηα θαη λα ηεζεί ππφ ακθηβνιίεο ε εγθπξφηεηά 

ηεο. Σέινο, νη «θιαζζηθνί» εξεπλεηέο κειεηψλ πεξηπηψζεσλ δελ απνδέρνληαη απφιπηα ηελ πνηνηηθή κέζνδν 

έξεπλαο σο αμηφπηζηε θαη ηθαλή λα εμάγεη αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα. 

  

3.5 Σα βήμαηα μεθοδολογία έπεςναρ μιαρ μελέηηρ πεπίπηυζηρ  

Οη Robert E. Stake, Helen Simons θαη Robert K. Yin, πνιχ ζεκαληηθνί εξεπλεηέο κειεηψλ 

πεξίπησζεο, έρνπλ πξνηείλεη έλα ζχλνιν ηερληθψλ κεζφδσλ γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ δηεμαγσγή κηαο 
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επηηπρεκέλεο έξεπλαο. πγθεληξσηηθά, ην άζξνηζκα απηψλ ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ θαζξεθηίδεηαη ζε έλα 

ζχλνιν δηαδηθαζηψλ απφ έμη ζηάδηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη νλνκαζηηθά παξαθάησ θαη αλαιχνληαη. Οη 

εξεπλεηέο πξέπεη: 

 Να νξίζνπλ ην ζεσξεηηθφ πεδίν ηεο έξεπλαο.  

 Να μερσξίζνπλ ηηο πεξηπηψζεηο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ησλ ηερληθψλ 

αλάιπζεο. 

 Να πξνεηνηκάζνπλ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ δεδνκέλσλ. 

 Να ζπγθεληξψζνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ πεδίνπ. 

 Να αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ ηα δεδνκέλα. 

 Να ζπγθξίλνπλ κε ηελ ππάξρνπζα ζεσξία θαη λα εηνηκάζνπλ ηελ αλαθνξά. 
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Δικόνα 23 Σα ζηάδια μιαρ μελέηη πεπίπηυζηρ. 

 

 

 

3.6 Μεθοδολογία εμπειπικήρ έπεςναρ  

Ζ πινπνίεζε κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή κηαο κεζνδνινγίαο, φπνπ 

κέζα απφ ηελ  αθνινπζία ελφο ζπλφινπ ζπγθεθξηκέλσλ ζεηξηαθψλ δηαδηθαζηψλ ζα εθπιεξσζεί ν ζθνπφο 

1.  
Πριςε το κεωρθτικό 
πεδίο τθσ ζρευνασ 

 

2. 
Ξεχϊριςε τισ 

περιπτϊςεισ & 
προςδιόριςε τθν 

ςυλλογι δεδομζνων 
και των τεχνικϊν 

ανάλυςθσ 

3.  
Ρροετοιμάςου να 
ςυγκεντρϊςεισ τα 

δεδομζνα  

4. 
Συγκζντρωςε τα 

δεδομζνα του πεδίου 

5. 
Αξιολόγθςε & 

ανζλυςε τα δεδομζνα 

6.  
Σφγκρινε με 

υπάρχουςα κεωρία & 
ετοίμαςε τθν 

αναφορά 



ΠΑΡΘΕΝΗ ΒΑΙΛΗ ΜΕ/07070 ελίδα 60 
 

ηεο έξεπλαο. Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ, ηα νπνία θαηεγνξηνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη ζε θάζε κειέηε θαη παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 3. χκθσλα κε ηε Λ. Θ. 

Σζαθίξε θαη ηελ ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα Wikipedia(May,2009) ππάξρνπλ νη Γηεξεπλεηηθέο, νη 

Πεξηγξαθηθέο θαη νη Πεηξακαηηθέο έξεπλεο.  

 

                                       Δικόνα 24 Δίδη επεςνών 

 

χκθσλα κε ηνλ Yin(1994), πξνηείλεηαη φηη κία κέζνδνο πνηνηηθήο αλάιπζεο κπνξεί λα αθνινπζήζεη 

ηέζζεξεηο θάζεηο. Ζ αξρηθή θάζε είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο, ε δεχηεξε είλαη ε πξαγκαηνπνίεζή ηεο, ε 

επφκελε είλαη ε αλάιπζε ησλ εμαγφκελσλ δεδνκέλσλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην είλαη ε 

δηαηχπσζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ.           

 

 

 

 

 

                           Δικόνα 25 Μέθοδορ ποιοηικήρ ανάλςζηρ. 

 

Αληηζηνίρσο, ν Θεκηζηνθιένπο(2002), αλέπηπμε κηα κεζνδνινγία εκπεηξηθήο έξεπλαο, ε νπνία 

δηαξζξψλεηαη ζε ηξία ζηάδηα. Πξψην ζηάδην, ην ζρεδηαζκφ ηεο έξεπλαο, δεχηεξν                                     

ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, θαη ηξίην ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηεξηδφκελν ζ’ απηφ ην κνληέιν 

κεζνδνινγίαο πξαγκαηνπνηείηαη ε  παξνχζα εξγαζία.  

Διερευνθτικζσ ζρευνεσ:  βαρφτθτα ςτθν ανακάλυψθ και τθν 

καινοτομία, απαιτοφν εμπειρία, ςυμμετοχι εμπειρογνωμόνων. 

Πειραματικζσ ζρευνεσ: βαςίηονται ςτο πείραμα και 

προχποκζτουν ευελιξία και εμπειρία. 

Περιγραφικζσ ζρευνεσ:  πιο οργανωμζνεσ και ςχεδιαςμζνεσ, 

προςοχι για τυχόν μερολθψία. 
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                             Δικόνα 26 Μεθοδολογία εμπειπικήρ έπεςναρ 

 

 

3.6.1 σέδιο εκηέλεζηρ έπεςναρ (επυηημαηολόγιο)  

Σα ηξία ζηάδηα πξνεηνηκαζίαο ηεο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο ρσξίδνληαη ζε δψδεθα ζπκπιεξσκαηηθά 

βήκαηα. ην πρώηο βήμα πξαγκαηνπνηείηαη ε επηινγή θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, ε 

νπνία γίλεηαη κε βάζε ηα θαηάιιεια θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο. ην δεύηερο βήμα γίλεηαη ε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, δειαδή αλαδεηνχληαη άιια επηζηεκνληθά έγγξαθα θαη ζπγγξάκκαηα ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, ηα νπνία  παξέρνπλ ρξήζηκα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα,  πξνζδηνξίδνπλ θαη 

απνζαθελίδνπλ θχξηεο έλλνηεο ηνπ αληηθείκελνπ ηεο έξεπλαο, θαζψο επίζεο εκπεξηέρνπλ θαηαγεγξακκέλεο 

κειέηεο ησλ άιισλ εξεπλεηψλ (literature review). ην ηρίηο βήμα επηζεκαίλνληαη ηα ζέκαηα έξεπλαο γηα κία 

πην εκπεξηζηαησκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη πξνζεθηηθή εμέηαζε, ψζηε λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο νη βαζηθέο 

έλλνηεο θαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί αθνινχζσο. ην ηέηαξην βήκα επηηειείηαη ε επαλεμέηαζε 

θη ε αλαδηαηχπσζε ησλ νξίσλ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηα δχν πξνεγνχκελα βήκαηα(2
ν
 

& 3
ν
 βήκα), ηα νπνία αθνξνχζαλ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε (literature overview). ην πέμπηο βήμα 

επηιέγεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ζα πινπνηεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο, γηα λα είλαη αμηφπηζηε θαη λα 

έρεη επηζηεκνληθφ ππφβαζξν. Ζ κεζνδνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηεξίδεηαη θαη ζε πξσηνγελείο θαη 

δεπηεξνγελήο πεγέο δεδνκέλσλ. Οη πξσηνγελείο πεγέο δεδνκέλσλ, απνηεινχλ ην πιηθφ πνπ ζπιιέγεηαη 

απεπζείαο απφ ηνπο αλζξψπνπο, ην αδεκνζίεπην πιηθφ θαη νη δεπηεξνγελείο πεγέο δεδνκέλσλ είλαη ην πιηθφ 

πνπ έρεη ήδε δεκνζηεπηεί, φπσο άιιεο επηζηεκνληθέο εξγαζίεο (Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη ππεξεζηψλ/Πνζνηηθέο & Πνηνηηθέο κέζνδνη/2006-2007/ΚΣ/Ηφλην ΣΑΒ ΜΠ).  ην έκηο βήμα 

ζρεδηάδεηαη θαη πξνεηνηκάδεηαη ε έξεπλα ζχκθσλα κε ην κνληέιν πνπ έρεη επηιερζεί λα εθαξκνζηεί, 

θαηαζθεπάδνληαη ηα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, 

επηιέγεηαη πνιχ πξνζεθηηθά ην δείγκα ηεο έξεπλαο, ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ αληηθείκελνπ 

ηεο, πξνζδηνξίδνληαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εηζαγσγή, θαηαρψξεζε θη επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ θαη ηέινο πξνεηνηκάδνληαη ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε ηεο έξεπλαο. Γηα 

ηελ  δηεμαγσγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν παξαηίζεηαη ζην 
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παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο θαη  δεηήζεθε ε άδεηα ηνπ Γηεπζπληή ηνπ .ΔΜΠΟ  γηα ηελ νιηγφιεπηε 

απαζρφιεζε κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ζηφρν ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σα εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη  ηα παξαθάησ: IDEF0 θαη DFD, ηα νπνία απνηεινχλ δηαγξάκκαηα ξνήο 

δεδνκέλσλ(flow charts), πνπ απεηθνλίδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ δηεξγαζηψλ θαη δεδνκέλσλ, γηα ηελ 

κνληεινπνίεζε δηαδηθαζηψλ. ην έβδομο βήμα ζπγθεληξψλνληαη ηα εμαγφκελα δεδνκέλα ηεο κειέηεο (απφ 

ην ακέζσο πξνεγνχκελν βήκα) θαη μεθαζαξίδνπλ πνηα είλαη ρξήζηκα θαη πνηα φρη, πξνο επεμεξγαζία. ην 

όγδοο βήμα πξαγκαηνπνηείηαη ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζε γξαπηή κνξθή θαη ε 

απνκαγλεηνθψλεζε ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ. ηελ ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα απηά θαηαρσξνχληαη ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή θαη απνζεθεχνληαη. ην έναηο βήμα επεμεξγάδνληαη ηα ζπιιεγφκελα δεδνκέλα ηνπ 

πξνεγνχκελνπ βήκαηνο, βάζε ησλ κεζφδσλ πνπ έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζηεί θη επηιεγεί. ην δέκαηο βήμα 

βγαίλνπλ ηα πξψηα απνηειέζκαηα, ηα νπνία εξκελεχνληαη θαη ηειείηαη πεξεηαίξσ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε λέα εξσηήκαηα, πνπ δεκηνπξγνχληαη. ην ενδέκαηο βήμα 

εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα  ηεο έξεπλαο  θαη αληηπαξαβάιινληαη κε άιια παξφκνησλ ή αληίζηνηρσλ 

κειεηψλ. Δλ θαηαθιείδη, ζην δωδέκαηο και ηελεσηαίο βήμα εμαθξηβψλεηαη θαηά πφζν νη αξρηθέο ππνζέζεηο 

ηεο έξεπλαο έρνπλ επηβεβαησζεί ή δηαςεπζζεί απφ ηα ππάξρνληα απνηειέζκαηα. 

 Σα ηξία ζηάδηα. πξνεηνηκαζίαο ηεο έξεπλαο αληηζηνηρίδνληαη κε ηα βήκαηα σο εμήο: ην ζρέδην 

έξεπλαο(Research Design), ην νπνίν εθηείλεηαη απφ ην πξψην βήκα σο θαη ην έθην, ε κειέηε πεξίπησζεο 

θαη ζπιινγή δεδνκέλσλ(Case Study and Data Collection), ε νπνία μεθηλά απφ ην έβδνκν βήκα έσο θαη ην 

έλαην θαη ηέινο ε αλάιπζε δεδνκέλσλ(Data Analysis), ε νπνία απεπζχλεηαη ζην δέθαην κε δσδέθαην βήκα.  

 

              Πίνακαρ 2: Αληηζηνηρία ζηαδίσλ έξεπλαο κε ηα βήκαηα. 

 

ην ρήκα 5 πξνβάιινληαη δηαγξακκαηηθά φια ηα βήκαηα, πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, γηα ηελ 

πεξάησζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Σα ηξία βέιε πνπ εζσθιείνπλ ην ςαξνθφθαιν ηνπ ζρήκαηνο 

θαηαδεηθλχνπλ ηελ ξνή πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ βεκάησλ απφ ην 1
ν
 έσο ην 12

ν
 θαη θαλεξψλνπλ ηελ 
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ζπλέρεηα πνπ απαηηείηαη λα ππάξρεη, δειαδή αλ θαη κφλν αλ νινθιεξσζεί ην πξνεγνχκελν βήκα, ηφηε 

κπνξεί λα μεθηλήζεη ην επφκελν. 

 

                                     Δικόνα 27 Πλάνο ζσεδίος μελέηηρ ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ. 

 

3.6.2 ςλλογή δεδομένυν 

Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο. χκθσλα κε ηνλ κειεηεηή Yin(1994),  έρνπλ πξνζδηνξηζηεί έμη ηχπνη ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ:  

 Σεθκεξίσζε(Documentation). 

 Δγγξαθέο Αξρείσλ(Archival Records). 

 πλεληεχμεηο(Interviews). 

 Άκεζε Παξαθνινχζεζε(Direct Observation). 

 Παξαθνινχζεζε πκκεηερφλησλ(Participant Observation). 

 Φπζηθά Σερλνπξγήκαηα(Physical Artifacts). 

ε κία κειέηε πεξίπησζεο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε είηε κία κέζνδν είηε έλα ζπλδπαζκφ 

κεζφδσλ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηνλ ζθνπφ πνπ επηδηψθεηαη.  Όζεο πεξηζζφηεξεο κέζνδνη 

εθαξκφδνληαη ζε κία έξεπλα, ηφηε ηφζν πην έγθπξα θαη αμηφπηζηα ζεσξνχληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη ε ιεγφκελε ηξηγσληθνπνίεζε (Triangulation). Όιεο νη 

ρξεζηκνπνηνχκελεο κέζνδνη κηαο έξεπλαο δελ έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα, άιιεο είλαη πην νπζηψδεηο θη άιιεο 

φρη(Stake, 1995). Γηα ηελ ρξήζε θάζε κεζφδνπ απαηηνχληαη θαη δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο απφ ηνλ κειεηεηή. 
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Κακία πεγή δελ δηαζέηεη θάπνην ηδηαίηεξα μερσξηζηφ πξνηέξεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ, αληηζέησο 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ψζηε λα επηηεπρζεί ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 Με ηελ βνήζεηα ηνπ Πίλαθα 4, εθζέηνληαη φιεο νη κέζνδνη ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Πεξηγξάθνληαη επηγξακκαηηθά ζε θάζε κέζνδν νη κνξθέο έθθαλζήο ηεο, θαζψο θαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο. χκθσλα κε ηνλ Yin, 1994 (ζει 80) θαη ηνλ Winston,1997 έγηλε 

ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 5. 

Πίνακαρ 3: Πεξηγξαθή Μεζφδσλ πιινγήο Γεδνκέλσλ. 

 

Μέθοδοι ςλλογήρ 

Γεδομένυν 
Μοπθέρ Έκθανζηρ Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα 

Σεκμηπίυζη 

Οηηδήπνηε κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ζε κία 

βάζε δεδνκέλσλ. 

Λνγηθή, δηαθξηηηθή, 

επξείαο θάιπςεο, 

κεζνδηθή. 

Με αλαθηήζηκε, 

επηιεθηηθφηεηα 

δεδνκέλσλ, 

ππνθεηκεληθφηεηα 

εξεπλεηή, θξαγή 

πξφζβαζεο. 

Δγγπαθέρ Απσείυν 

Υάξηεο, 

δηαγξάκκαηα, ιίζηεο 

νλνκάησλ, ζηνηρεία 

εξεπλψλ, εκεξνιφγηα. 

 

Λνγηθή, δηαθξηηηθή, 

επξείαο θάιπςεο, 

κεζνδηθή, αθξηβήο, 

πνηνηηθή. 

Με αλαθηήζηκε, 

επηιεθηηθφηεηα 

δεδνκέλσλ, 

ππνθεηκεληθφηεηα 

εξεπλεηή, 

πεξηνξηζκφο 

πξφζβαζεο ιφγσ 

κπζηηθφηεηαο. 
ςνενηεύξειρ 

Ανξίζηνπ ρξφλνπ, 

εζηηαζκέλε, 

δνκεκέλε. 

Με ζηφρνπο, 

δηνξαηηθή. 

Πξνθαζνξηζκέλεο 

απαληήζεηο & 

εξσηήζεηο, 

επεξεαζκέλεο 

αληηδξάζεηο. 

Άμεζη 

Παπακολούθηζη 

Ο εξεπλεηήο 

κεηαθέξεηαη γηα ηελ 

ζπγθέληξσζε 

ζηνηρείσλ. 

Απνηππψλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, 

είλαη ζπλαθήο. 

Καηαλάισζε ρξφλνπ 

& ρξήκαηνο, 

επηιεθηηθφηεηα 

γεγνλφησλ, 

επεξεαζκέλεο 

αληηδξάζεηο. 
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Παπακολούθηζη 

ςμμεηεσόνηυν 

Ο εξεπλεηήο κεηέρεη 

ζηελ κειέηε 

πεξίπησζεο. 

Απνηππψλεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, 

είλαη ζπλαθήο, 

ελνξαηηθή. 

Καηαλάισζε ρξφλνπ 

& ρξήκαηνο, 

επηιεθηηθφηεηα 

γεγνλφησλ, 

επεξεαζκέλεο 

αληηδξάζεηο. 

Φςζικά 

Σεσνοςπγήμαηα 

Οπνηνδήπνηε θπζηθφ 

ζηνηρείν ζπιιερζεί 

θαηά ηελ δηάξθεηα 

κηαο επίζθεςεο. 

 

Γηνξαηηθή ζε 

πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά & ζε 

ηερληθέο εθαξκνγέο. 

Δπηιεθηηθφηεηα & 

δηαζεζηκφηεηα. 

  

3.6.2.1 Δπυηημαηολόγια  

Σα εξσηεκαηνιφγηα απνηεινχλ κία απφ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κειέηε πεξίπησζεο(Yin, 1994). Ο βαζκφο δπζθνιίαο 

ζρεδίαζήο ηνπο είλαη κεγάινο θαη πάληα ρξεηάδνληαη δηφξζσζε θαη επαλαδηαηχπσζε, πξηλ πξνζθνκηζηεί έλα 

απνδεθηφ εξσηεκαηνιφγην. ηελ παξνχζα εξγαζία απνηεινχλ ην εξγαιείν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο θαη γη’ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν αλαιχνληαη δηεμνδηθά ζηελ ελφηεηα απηή. χκθσλα κε ηνπο 

Leedy θαη Ormrod(2001), νη άλζξσπνη είλαη πεξηζζφηεξν εηιηθξηλήο ζηα εξσηεκαηνιφγηα, ιφγσ ηνπ 

γεγνλφηνο φηη νη απαληήζεηο ηνπο παξακέλνπλ αλψλπκεο.   

Πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο κεζφδνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ απνηειεί ε δπλαηφηεηα ιήςεο απφςεσλ 

απφ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, ην νπνίν πξέπεη λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ εξεπλνχκελνπ πιεζπζκνχ, ε 

απφιπηα δνκεκέλε κνξθή ηνπο, νη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζαθείο απαληήζεηο, πνπ κπνξεί λα δψζεη θάπνηνο, ε 

ακεξνιεςία, πνπ κπνξεί λα αληαλαθιαζηεί ζηηο απαληήζεηο θαη ηέινο ε ρξήζε ζηαηηζηηθψλ κεζφδσλ γηα 

ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο (Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ/Πνζνηηθέο & 

Πνηνηηθέο κέζνδνη/2006-2007/ΚΣ/Ηφλην ΣΑΒ ΜΠ). 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ ζπγθξνηεί ε έιιεηςε επειημίαο, εμαηηίαο ηνπ φηη νη 

εξσηήζεηο είλαη ζπγθεθξηκέλεο απφ ηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη ην ηέινο, ε δπζθνιία ζην ζρεδηαζηηθφ 

θνκκάηη θαη ζηελ δηφξζσζε ζθαικάησλ, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ψζηε λα πξνβιέπνληαη νη ελαιιαθηηθέο 

πεξηπηψζεηο γηα ηελ δηεμαγσγή αμηφπηζησλ ζπκπεξαζκάησλ, ην γεγνλφο πσο νη απαληήζεηο αθνξνχλ 

κεκνλσκέλα άηνκα θη φρη νκάδεο αηφκσλ θη ελ θαηαθιείδη  ε έιιεηςε βνήζεηαο ζηνπο εξσηεζέληεο φηαλ 

ρξεηάδεηαη κε απνηέιεζκα εκηηειή εξσηεκαηνιφγηα (Αμηνιφγεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ππεξεζηψλ/Πνζνηηθέο & Πνηνηηθέο κέζνδνη/2006-2007/ΚΣ/Ηφλην ΣΑΒ ΜΠ). 
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ην ρήκα 6 παξνπζηάδεηαη κε ζρεκαηηθφ ηξφπν ηε ζεηξά ησλ ελεξγεηψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ ζηελ 

παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Απηή ε δηαδηθαζία δηαηξείηαη ζε πέληε ζηάδηα: 

 Σν ζρεδηαζκφ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Σελ επηινγή ησλ εξσηεζέλησλ. 

 Σε δεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ. 

 Σηο επηζθέςεηο ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

 Σε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ απφ ηνπο εξσηεζέληεο (δηάξθεηαο 20- 30 ιεπηψλ γηα 

ηνλ θαζέλα). 

 

Δικόνα 28 σεδιάγπαμμα διαδικαζίαρ Δπυηημαηολογίος ηηρ παπούζαρ επγαζίαρ. 

 

 

Δθμιουργία Ερωτθματολογίου. 

Σχεδιαςμόσ Ερωτθματολογίου. 

Επιλογι Ερωτθκζντων. 

 

 Ρροϊςτάμενοσ 

Επιχειρθςιακοφ 

Ρρογραμματιςμοφ 

Ρροϊςτάμενοσ 

Επιχειρθςιακισ 

Λειτουργίασ 

Ρροϊςτάμενοσ 

Διαχείριςθσ Ε/Κ – 

Εςόδων 

Διάρκρωςθ 

Ερωτιςεων

. 

Μελζτθ 

Καταλλθλότθτασ. Επαναπροςδιοριςμόσ. 

Διεξαγωγι Ρρο-ζρευνασ 

για ζλεγχο εγκυρότθτασ & 

αντιπροςωπευτικότθτασ 

του ερωτθματολογίου. 

Τελικι Μορφι 

Ερωτθματολογίου. 

Επίςκεψθ Σ.ΕΜΡΟ 

Συμπλιρωςθ Ερωτθματολογίων 

(20 – 30 λεπτά). 

Αρχι 

Τζλοσ 
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3.6.3 Ανάλςζη δεδομένυν 

Σν ζηάδην ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ κπνξεί είηε λα μεθηλήζεη παξάιιεια κε ην ζηάδην ηεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ είηε λα αξρίζεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Σα εκπεηξηθά 

δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο ηξηγσληθνπνηνχληαη θαη αλαιχνληαη γηα ηελ εμαγσγή 

εκπεηξηθψλ απνηειεζκάησλ.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα πέληε βήκαηα απηήο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

παξαγφκελσλ δεδνκέλσλ. 

 Δπαλεμέηαζε ηνπ ζθνπνχ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηε πεξίπησζεο, πνπ δηεμάγεηαη (Marshall, 1999). 

Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη γηα λα απνθεπρζεί ε ρξήζε ζπλαθψλ δεδνκέλσλ, πνπ δελ απνηεινχλ 

νπζηαζηηθά κέξνο ηεο κειέηεο. 

 Μειέηε ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη απνκαγλεηνθψλεζε ηεο θαηαγξαθήο απφςεσλ 

ησλ εξσηεζέλησλ (ε θαηαγξαθή ζε ερεηηθφ ληνθνπκέλην πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ επαιήζεπζε 

θπξίσο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηελ ζπκπιήξσζε πηζαλφλ θελψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ 

γξαπηφ ιφγν, κε ηελ έιιεηςε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ). 

 Ξαλά δηάβαζκα ησλ δεδνκέλσλ θαη ιήςε θάπνησλ πξψησλ ζεκεηψζεσλ ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

θπιιάδην. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν αξρίδνπλ λα νξγαλψλνληαη ηα δηαθνξεηηθά ζέκαηα. Οη ζεκεηψζεηο 

απηέο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζηνηρεηψδνπο ζρεδηαγξάκκαηνο θαη ελφο 

ζπζηήκαηνο θαηεγνξηνπνίεζεο, ζην νπνίν ηαμηλνκνχληαη αξρηθά ηα δεδνκέλα (Marshall, 1999). 

 Έιεγρνο θαη επαλεμέηαζε ησλ λέσλ ζηνηρείσλ θαη δεκηνπξγία ζπλζεκαηηθνχ θψδηθα θαη ιηζηψλ, 

πνπ ζα ηνλίδνπλ ηα ζρεηηθά δεδνκέλα κε ην ζέκα θη φηη άιιν είλαη ρξήζηκν, ψζηε λα αξρεηνζεηεζνχλ 

θαη λα κπνπλ ζε κία ζεηξά, έηνηκα πξνο επεμεξγαζία. 

 Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 
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Κεθάλαιο 4: Μονηελοποίηζη Δπισειπημαηικών Γιαδικαζιών  

 
 

4.1 Διζαγυγή  

4.1.1 Σι είναι ο ηαθμόρ Δμποπεςμαηοκιβυηίυν 

Ο ηαζκφο Δ/Κ κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε ζάιαζζα, ιίκλε, πνηάκη, θαλάιη ή ζηελ μεξά. Ο ζαιάζζηνο 

ηαζκφο Δ/Κ (maritime container terminal ή απιά container terminal) είλαη ην ιηκάλη ζην νπνίν 

εθθνξηψλνληαη Δ/Κ απφ πινία γηα λα πξνσζεζνχλ (α) ζηελ επηθξάηεηα κέζσ ηεο μεξάο κε ρεξζαία κέζα 

(απηνθίλεην, ζηδεξφδξνκνο) ή κέζσ πνηακηψλ ή θαλαιηψλ (κανχλα-barge) θαη ην αληίζηξνθν θαη (β) ζε 

άιιν ιηκάλη κε πινίν.  

πλήζσο απνηειεί ηκήκα κεγαιχηεξνπ ζπκπιέγκαηνο ιηκαληψλ ηα νπνία εμππεξεηνχλ θαη άιια είδε 

θνξηίσλ εθηφο Δ/Κ ή/θαη επηβάηεο.Ο ρεξζαίνο ηαζκφο Δ/Κ (dry port ή inland port) είλαη ρψξνο ζηελ μεξά 

ζηνλ νπνίν ε θνξηνεθθφξησζε ησλ Δ/Κ γίλεηαη κεηαμχ ρεξζαίσλ κέζσλ, πρ απφ ηξέλν ζε απηνθίλεην θαη 

ην αληίζηξνθν. πλήζσο βξίζθεηαη θνληά ζε κεγάιεο πφιεηο θαη ζπλδέεηαη κέζσ ζηδεξνδξφκνπ κε 

ζαιάζζην ηαζκφ Δ/Κ. Κάζε ηαζκφο εθηειεί 4 βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: παξαιαβή, απνζήθεπζε, δηαρείξηζε 

(staging) θαη θφξησζε Δ/Κ εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ή transshipment. 

Παξαιαβή ζεκαίλεη φηη ην Δ/Κ εθθνξηψλεηαη απφ ην κέζν κε ην νπνίν θζάλεη ζηνλ ηαζκφ, 

θαηαγξάθεηαη ειεθηξνληθά ε άθημή ηνπ κε ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα θαη πξνζηίζεηαη 

ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ηνπ πξναπιίνπ (Container yard). 

         Απνζήθεπζε ζεκαίλεη φηη θαηαθπξψλεηαη ζην Δ/Κ κηα γλσζηή θαη θαηαγεγξακκέλε ζέζε ηνπ 

πξναπιίνπ ζηελ νπνία απηφ ηνπνζεηείηαη κέρξη λα έιζεη ε ζηηγκή εμφδνπ ηνπ απφ ην ηαζκφ (είηε σο 

εηζαγσγή πξνο ηελ επηθξάηεηα είηε σο εμαγσγή ή transshipment πξνο ην πινίν). Ζ ζέζε ηνπ Δ/Κ είλαη 

ζπγθεθξηκέλε θαη ηπρφλ αιιαγή ηεο θαηαγξάθεηαη εθ λένπ ψζηε λα είλαη πάληνηε δπλαηφ λα εληνπηζηεί 

φπνηε ρξεηαζηεί. 

Γηαρείξηζε ζεκαίλεη πξνεηνηκαζία ηνπ Δ/Κ γηα έμνδν απφ ην ηαζκφ, νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο ηεο 

βέιηηζηεο θφξησζήο ηνπ ζε πινίν ή άιιν κέζν. Σα Δ/Κ βγαίλνπλ απφ ην ηαζκφ είηε ζε κεγάιεο νκάδεο πρ 

θνξηψλνληαη ζε πινίν ή ηξέλν είηε έλα-έλα κε απηνθίλεην. 

Φφξησζε ζεκαίλεη λα θχγεη ην ζσζηφ Δ/Κ απφ ηε ζέζε ηνπ ζην πξναχιην θαη λα ηνπνζεηεζεί ζην 

ζσζηφ κέζν θαη ζηε ζσζηή ζέζε. 

Ωο πξνο ηε ΓΟΜΖ ηνπ ν ηαζκφο κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο αλνηθηφ ζχζηεκα ξνήο Δ/Κ κεηαμχ 2 

ζεκείσλ, δει ηεο πξνθπκαίαο φπνπ γίλεηαη ε θνξηνεθθφξησζε ζε/απφ πινίν θαη ηνπ πξναπιίνπ φπνπ 

γίλεηαη ε θνξηνεθθφξησζε ζε/απφ ρεξζαία κέζα κε θαηεχζπλζε είηε ην πινίν είηε ηελ επηθξάηεηα. 
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4.1.2 Φοπηοεκθόπηυζη Πλοίος 

 

Σν πινίν παξαβάιεη ζηηο ζέζεηο ηνπ θξεπηδψκαηνο φπσο έρεη ππνδεηρζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.  

 

Σν πιήξσκα ηνπ πινίνπ ή πξνζσπηθφ ηνπ ηαζκνχ αξρίδεη λα «ιχλεη» (unlashing) ηα Δ/Κ ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί γηα εθθφξησζε.  

Ζ εθθφξησζε απφ ην πινίν γίλεηαη απφ επαλδξσκέλνπο γεξαλνχο πξνθπκαίαο (quay cranes) νη 

νπνίνη παίξλνπλ ην Δ/Κ απφ ην πινίν (θαηάζηξσκα-deck ή/θαη ακπάξη-hold) θαη ην αθνπκπνχλ είηε ζηελ 

πξνθπκαία γηα λα ην πάξεη απφ εθεί έλα επαλδξσκέλν κεραληθφ κέζν ηνπ ηαζκνχ πρ ΟΜΔ (straddle 

carrier ή κπειφηη) είηε επάλσ ζε θάπνην φρεκα ην νπνίν κπνξεί λα είλαη επαλδξσκέλν (πρ ληαιίθα) ή 

απηφκαην-ξνκπφη (AGV). Σν κεραληθφ κέζν πνπ παίξλεη ην Δ/Κ απφ ηελ πξνθπκαία θαηεπζχλεηαη πξνο ην 

«πξναχιην» (yard ή container yard) γηα λα ην αθήζεη κέζα ζηηο ζηνίβεο ή ληάλεο (stacks) ησλ Δ/Κ. Οη 

ζηνίβεο βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο «πεξηνρέο» ηνπ πξναπιίνπ θαη είλαη νξγαλσκέλεο ζε ζεηξέο 

νξηδφληηεο (rows) θαη θαηαθφξπθεο (tiers). Σν Δ/Κ πνπ θζάλεη ζηε ζηνίβα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ είηε 

απφ ην ίδην ην κεραληθφ κέζν πνπ ην κεηέθεξε είηε κε θάπνην άιιν κεραληθφ κέζν πρ RMG.  

Όηαλ έιζεη ε ζηηγκή ηεο εμφδνπ ηνπ Δ/Κ απφ ηε ζηνίβα (α) αλ πξννξίδεηαη γηα θφξησζε ζε πινίν 

αθνινπζεί ηελ αληίζηξνθε πνξεία απφ απηή πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ ή (β) αλ πξννξίδεηαη γηα είζνδν 

ζηελ επηθξάηεηα θνξηψλεηαη ζην φρεκα πνπ ζα ην βγάιεη απφ ην ηαζκφ. 

Αλάινγνο είλαη ν ρεηξηζκφο ηνπ Δ/Κ πνπ εηζέξρεηαη απφ ηελ επηθξάηεηα ζην ηαζκφ κε ζθνπφ ηε θφξησζή 

ηνπ ζε πινίν: έλα κεραληθφ κέζν ηνπ ηαζκνχ παξαιακβάλεη ην Δ/Κ απφ ην φρεκα πνπ ην έθεξε θαη ην 

ηνπνζεηεί ζηε ζηνίβα. Ζ πνξεία ηνπ Δ/Κ κεηά απφ ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ζηνίβα είλαη ε ίδηα κε ηελ 

πεξίπησζε (α) ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, δειαδή: φηαλ έιζεη ε ζηηγκή ηεο θφξησζεο έλα κεραληθφ 

κέζν ηνπ ηαζκνχ επαλδξσκέλν ή ξνκπφη παξαιακβάλεη ην Δ/Κ απφ ηε ζηνίβα θαη ην νδεγεί ζηελ 

πξνθπκαία ζηα πφδηα ηνπ γεξαλνχ (επαλδξσκέλνπ quay crane) ν νπνίνο ζα ην ηνπνζεηήζεη ζε 

πξνθαζνξηζκέλε ζέζε ζην ακπάξη ή ζην θαηάζηξσκα ηνπ πινίνπ. 

 

4.1.3 Θαλάζζιερ Μεηαθοπέρ με Δ/Κ 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία είλαη ηέζζεξα:  

 θνξησηήο (shipper)  

 θνξηίν (freight ή commodity)  

 κέζν κεηαθνξάο - κεηαθνξέαο (transportation means-carrier)  

 παξαιήπηεο (consignee) 
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Ο θνξησηήο ή ν παξαιήπηεο επηθνηλσλεί κε ηνλ κεηαθνξέα (ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη λαπηηιηαθή εηαηξεία ή 

λαπηηθφ πξαθηνξείν ή δηακεηαθνξέαο ή nvocc ή νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν λνκηκνπνηείηαη 

αλάινγα κε ηνπο θαηά ηφπν ηζρχνληεο θαλνληζκνχο) θαη ηνπ αλαζέηεη ηε κεηαθνξά δίλνληαο ηε ζρεηηθή 

εληνιή γξαπηψο ή πξνθνξηθψο (φπσο ιέκε θάλεη θξάηεζε/booking).  

Άζρεηα κε ην πνηνο αλέζεζε ηε κεηαθνξά, νη ιεπηνκέξεηεο ηεο εθηέιεζήο ηεο θαλνλίδνληαη κεηαμχ 

θνξησηή θαη κεηαθνξέα. Μνινλφηη ε δηαδηθαζία δελ είλαη παληνχ ε ίδηα, ππάξρνπλ θάπνηα θνηλά θαη 

απαξαίηεηα ζηνηρεία: ν θνξησηήο καδί κε ην κεηαθνξέα ζπλελλννχληαη γηα  (α) ηνλ ηφπν, ην ρξφλν θαη ηνλ 

ηξφπν παξαιαβήο θαη κεηαθνξάο ηνπ θνξηίνπ, (β) ηα ζηνηρεία ηνπ/ησλ κεηαθνξηθνχ/ψλ κέζνπ/σλ, (γ) ηελ 

εκεξνκελία αλαρψξεζεο θαη (δ) ηα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιαγνχλ. Οη νηθνλνκηθνί φξνη κεηαθνξάο-

παξάδνζεο θαη ην χςνο ηνπ λαχινπ ζπκθσλνχληαη κεηαμχ κεηαθνξέα θαη ή θνξησηή ή παξαιήπηε ή ηξίηνπ 

ν νπνίνο κεζνιαβεί (ηξηγσληθή πψιεζε).  

Ο θνξησηήο κεηά απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο θφξησζεο ηνπ Δ/Κ ζηέιλεη ζηνλ κεηαθνξέα γξαπηψο ην 

«ζεκείσκα θφξησζεο» (shipping instructions) θαη φπνηα άιια έγγξαθα κπνξεί λα απαηηνχληαη αλά 

πεξίπησζε ψζηε απηφο λα εθδψζεη ηε «θνξησηηθή» (Bill of Lading). Ζ «θνξησηηθή» νθείιεη λα απνηειεί 

πηζηφ αληίγξαθν ηνπ ζεκεηψκαηνο θφξησζεο. Κάζε θνξηίν εμαγσγήο ζπλνδεχεηαη απφ θάπνηαο κνξθήο 

«θνξησηηθή». 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν κεηαθνξέαο παξαιακβάλεη ην Δ/Κ (θνξηίν) κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ην παξαδίδεη 

έρεη ηελ επζχλε πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο, ην εζληθφ δίθαην (ζηελ πεξίπησζή καο θαη ην 

θνηλνηηθφ) θαη ηνπο φξνπο πνπ αλαγξάθνληαη ζην πίζσ κέξνο ηεο «θνξησηηθήο».  

Δθηφο θη αλ ππάξρεη ξεηή δέζκεπζή ηνπ γηα ην αληίζεην (πρ transshipment not allowed) ν 

κεηαθνξέαο κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε 1 ή πεξηζζφηεξεο κεηαθνξηψζεηο (transshipments) δει λα εθθνξηψλεη 

ην Δ/Κ ζε 1 ή πεξηζζφηεξα ελδηάκεζα ιηκάληα (transshipment ή hub ports) θαη λα ην επαλαθνξηψλεη  ζην 

ίδην πινίν ή ζε άιιν πινίν ή αθφκε θαη ζε δηαθνξεηηθφ κέζν κεηαθνξάο κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ρσξίο 

λα είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψλεη εθ ησλ πξνηέξσλ ην θνξησηή ή/θαη ηνλ παξαιήπηε παξά κφλν αλ ηνπ 

έρεη δεηεζεί. 

Όηαλ ην θνξηίν θζάζεη ζην ιηκάλη εηζαγσγήο ν κεηαθνξέαο ή ν αληηπξφζσπνο-πξάθηνξάο ηνπ 

ελεκεξψλεη ηνλ παξαιήπηε ή/θαη ηνλ «πξνο εηδνπνίεζε» (notify party εθ’ φζνλ αλαγξάθεηαη ζηε 

«θνξησηηθή») γηα ηελ άθημε.  

Ο παξαιήπηεο ζπλελλνείηαη κε ην κεηαθνξέα γηα ηελ παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ. πλήζσο γηα ηελ 

παξαιαβή ηνπ θνξηίνπ απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε πξσηφηππεο «θνξησηηθήο».  

 

Αλαιπηηθά: 

ν παξαιήπηεο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ παξαδίδεη ζην κεηαθνξέα ή ζηνλ αληηπξφζσπν-

πξάθηνξά ηνπ 1  πξσηφηππε «θνξησηηθή» λφκηκα νπηζζνγξαθεκέλε  

ν κεηαθνξέαο ή ν αληηπξφζσπνο-πξαθηνξάο ηνπ εθδίδεη ηε «δηαηαθηηθή» παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ 
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γηα λα νινθιεξσζεί ε παξαιαβή ηνπ Δ/Κ ν παξαιήπηεο ή ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ 

πξνζθνκίδνπλ (α) ζηελ αξκφδηα ηεισλεηαθή αξρή ηα παξαζηαηηθά πνπ είλαη θαηά ηφπν θαη πεξίπησζε 

απαξαίηεηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ θνξηίνπ θαη (β) ζην ηαζκφ Δ/Κ ηελ πξσηφηππε «δηαηαθηηθή» θαη 

αληίγξαθα ησλ πξναλαθεξζέλησλ παξαζηαηηθψλ.  

Ζ παξαιαβή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν θαζνξίδεηαη 

απφ ην κεηαθνξέα θαη απφ ηα ηζρχνληα θαηά ηφπν.  

Μεηά απφ ηελ παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ ην Δ/Κ επηζηξέθεηαη θελφ ζηνλ ηφπν πνπ έρεη ππνδείμεη ν 

κεηαθνξέαο. Ο ηφπνο επηζηξνθήο ηνπ θελνχ Δ/Κ είηε είλαη ην ιηκάλη ηειηθνχ πξννξηζκνχ είηε θάπνην 

θνληηλφ ζε απηφ ζεκείν (πρ ηδησηηθή απνζήθε-depot). ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πξνθαιείηαη ππεξεκεξία 

θαη επηβάιινληαη «ζηαιίεο» (demurrages) απφ ηνλ θχξην ηνπ Δ/Κ πξνο ην δηθαηνχρν ηνπ θνξηίνπ. 

 

4.1.4 Οπολογία και Βαζικέρ έννοιερ 

Γηλυηικό Φοπηίος ή Cargo Manifest: επίζεκν έγγξαθν ηνπ πινίνπ ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηε 

λαπηηιηαθή εηαηξεία ή ηνλ πξάθηνξά ηεο, είλαη ζπλήζσο γξακκέλν ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη αλαθέξεη 

απαξαηηήησο ηα εμήο:  

- φλνκα θαη ζεκαία πινίνπ θαη αξηζκφ ηαμηδηνχ 

- φλνκα ιηκαληψλ θφξησζεο θαη εθθφξησζεο ή κεηαθφξησζεο θαη φλνκα ηειηθνχ πξννξηζκνχ φπνπ 

απηφ απαηηείηαη 

- ζπλνιηθφ αξηζκφ Δ/Κ θαη ζπλνιηθφ κεηθηφ βάξνο θνξηίνπ αλά ιηκάλη θφξησζεο - εθθφξησζεο ή 

κεηαθφξησζεο 

- αλαιπηηθά ζηνηρεία αλά Δ/Κ, δει πιήξε αξηζκφ, ηχπν, κέγεζνο, απφβαξν θαη αξηζκφ ζθξαγίδαο 

- αλαιπηηθά ζηνηρεία πεξηερνκέλνπ αλά Δ/Κ, δει νλνκαζία θνξηίνπ θαη ηδηφηεηεο φπνπ απαηηείηαη, 

αξηζκφ ηεκαρίσλ θαη είδνο ζπζθεπαζίαο, κεηθηφ βάξνο θνξηίνπ 

- πιήξε ζηνηρεία θνξησηή – παξαιήπηε θαη ηνπο φξνπο κεηαθνξάο, εθηφο θη αλ πξφθεηηαη γηα 

κεηαθφξησζε κέζσ hub port νπφηε απηά αληηθαζίζηαληαη απφ ηα ζηνηρεία ησλ αληίζηνηρσλ 

πξαθηφξσλ ζηα ιηκάλη θφξησζεο θαη κεηαθφξησζεο 

 

Όηαλ ην πινίν θζάλεη ζε έλα ιηκάλη ν πξάθηνξαο θαηαζέηεη ζηηο αξκφδηεο Αξρέο, ζπλήζσο Σεισλείν, 

θαη ζην ηαζκφ Δ/Κ (α) ηκήκα απφ ην Γεισηηθφ Φνξηίνπ ην νπνίν ιακβάλεηαη απφ ην πινίν θαη 

ζπκπεξηιακβάλεη ηα Δ/Κ πνπ πξννξίδνληαη γηα εθθφξησζε. Απηφ νλνκάδεηαη Γεισηηθφ Δηζαγσγήο θαη (β) 

έλα λέν Γεισηηθφ Φνξηίνπ ην νπνίν ζα δνζεί θαη ζην πινίν θαη ζπκπεξηιακβάλεη ηα Δ/Κ πνπ πξννξίδνληαη 

γηα θφξησζε. Απηφ νλνκάδεηαη Γεισηηθφ Δμαγσγήο. Δπίζεο ν πξάθηνξαο θαηαζέηεη ζηελ αξκφδηα 
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ηεισλεηαθή αξρή ζπλνπηηθφ Γεισηηθφ γηα ην θνξηίν πνπ παξακέλεη επάλσ ζην πινίν (δηεξρφκελν ή transit 

θνξηίν) θαζψο θαη γηα νηηδήπνηε άιιν βξίζθεηαη επάλσ ζην πινίν, φπσο ηξφθηκα – εθφδηα – θαχζηκα. 

EDI Electronic Data Interchange δειψλεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, δεδνκέλσλ, ζηνηρείσλ κε ηξφπν 

ειεθηξνληθφ κε ηε ρξήζε ηππνπνηεκέλσλ ειεθηξνληθψλ κελπκάησλ (standard electronic formats / 

transaction sets) 

Δ/Κ. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ρξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 20 ρξφληα κέρξη λα πηνζεηεζνχλ 

παγθνζκίσο απνδεθηέο πξνδηαγξαθέο Δ/Κ φπσο νξίδνπλ 4 πξνηάζεηο ηνπ ISO: R-668 θαη R-790 ηνπ 1968,  

R-1161 θαη R-1897 ηνπ 1970. 

 

ήκεξα ην Δ/Κ νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ISO 668:1995(E) σο φξγαλν κεηαθνξάο ην νπνίν θέξεη ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: 

 θαηαζθεπή κφληκε θαη αλάινγα γεξή ψζηε λα είλαη θαηάιιειε γηα πνιιαπιή θαη 

επαλαιακβαλφκελε ρξήζε 

 εηδηθνχ ζρεδηαζκνχ ψζηε λα δηεπθνιχλεη ηε κεηαθνξά αγαζψλ κε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξάο ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ελδηάκεζε εθθφξησζε - επαλαθφξησζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ή 

νπνηαδήπνηε άιιε επέκβαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

 εμνπιηζκέλν κε ηα εμαξηήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ην ρεηξηζκφ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ απφ ην 

έλα κέζν κεηαθνξάο ζην άιιν 

 ζρεδηαζκέλν ψζηε λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε πιήξσζε θαη εθθέλσζε ησλ αγαζψλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

 ηθαλφ λα ζηνηβαρζεί ζε πνιιαπιέο ζηξψζεηο (ην έλα επάλσ ζην άιιν) 

 ρσξεηηθφηεηαο (internal volume ή capacity) ηνπιάρηζην 1θκ 

 ηνλ νξηζκφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα Δ/Κ πιαηθφξκεο (flats, flat-beds, flat-racks, collapsible 

flat-racks). Γε ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα swap bodies. 

 ηελ πξάμε ην Δ/Κ ην νπνίν γίλεηαη δηεζλψο απνδεθηφ είλαη απηφ πνπ πιεξνί ηηο δηεζλείο 

πξνδηαγξαθέο (ISO container standards).  

 Σν κέγεζνο ηνπ Δ/Κ θαηά παξάδνζε εθθξάδεηαη ζε «πφδηα» (FT, foot). Σα δεκνθηιέζηεξα είλαη: 

πξνζδηνξηδφκελα θαηά κήθνο ηα 20ft = 6κ, 40ft=12κ, 45ft=13.5κ ή θαζ’ χςνο 8ft=2,4κ θαη 9ft=2.7κ 

(=high cube). 
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4.2 Πίνακερ Γιαδικαζιών 

Οη Γηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη ζηνλ ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε θαη 

ζηελ ζπλέρεηα ζα απηνκαηνπνηήζνπκε είλαη: 

 

1. Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξάδνζε Δ/Κ 

2. Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξαιαβή Δ/Κ (εθηφο Δ.Δ) 

3. Παξαιαβή/Παξάδνζε Δ/Κ απφ ηνλ ηαζκφ-Έμνδνο. 

4. Άθημε-Αλαρψξεζε πινίνπ. 

5. Γηαδηθαζία ηεισληαθνχ ειέγρνπ. 

4.2.1  Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ 

Ζ λαπηηιηαθή εηαηξία απνζηέιιεη ειεθηξνληθά (ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν),  κήλπκα 

(πξναλαγγειία)  κε πιεξνθνξίεο γηα ην Δ/Κ πνπ ζα εηζαρζεί ζηνλ ζηαζκφ. Σν κήλπκα πεξηέρεη έλα 

ζπλλεκέλν αξρείν ζε κνξθή .csv. Ο ππάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Π παξαιακβάλεη ην κήλπκα θαη απνζεθεχεη ην 

αξρείν ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή. ηελ ζπλέρεηα εηζαγάγεη ην ειεθηξνληθφ κήλπκα ζην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα θαη απνζηέιιεη απάληεζε κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν γηα ην αλ ήηαλ επηηπρήο ή απνηπρεκέλε ε 

εηζαγσγή ηνπ ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ζηαζκνχ. Ο κεηαθνξέαο 

θαηαθηάλεηο ζηελ πχιε ηνπ ζηαζκνχ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ φπνπ θαη γίλεηαη ππνδνρή ηνπ κεηαθνξέα απφ 

ηνλ ππάιιειν πχιεο θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ.  Ο νδεγφο ηνπ θνξηεγνχ δίλεη ηνλ αξηζκφ 

θπθινθνξίαο ηνπ, ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ληαιίθαο (BAT number). O ππάιιεινο πχιεο θαηαγξάθεη ηνλ 

αξηζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίνπ πνπ κεηαθέξεη θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζθξαγίδαο πνπ απηφ θέξεη θαη 

δηαζηαπξψλεη αλ έρνπλ πεξαζηεί ζσζηά ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κέζσ ηεο πξναλαγγειίαο. Ο 

ππάιιεινο πχιεο εθδίδεη ην εηζηηήξην.  Ο νδεγφο ηνπ θνξηεγνχ (κεηαθνξέαο) παξαιακβάλεη ην εηζηηήξην 

θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ζηαζκφ.   
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Πίνακασ 4 Είςοδοσ μεταφορζα από πφλθ για παράδοςθ Ε/Κ 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα 

ζε ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  Οληφηεηα 

1 

Ζ λαπηηιηαθή εηαηξία 

απνζηέιιεη ειεθηξνληθά 

κήλπκα (πξναλαγγειία)  

κε πιεξνθνξίεο γηα ην 

Δ/Κ πνπ ζα εηζαρζεί ζηνλ 

ζηαζκφ.   

- 1 
λαπηηιηαθή 

εηαηξία 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

2 
Παξαιαβή ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο 
1 1 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

3 

Δηζαγσγή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ κελχκαηνο 

ζην ζχζηεκα. 

2 1 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

4 

Αλαθνξά κε απνζηνιή e-

mail πξνο ηελ λαπηηιηαθή 

εηαηξία  επηηπρνχο ή 

απνηπρεκέλεο εηζαγσγήο 

ηνπ ειεθηξνληθνχ 

κελχκαηνο.   

3 1 
λαπηηιηαθή 

εηαηξία 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

5 

Δίζνδνο κεηαθνξέα ζην 

ζηαζκφ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

3,4 5 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

6 

Τπνδνρή ηνπ κεηαθνξέα 

απφ ηνλ ππάιιειν πχιεο 

θαη θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ. 

5 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

7 Γψζε ηα ζηνηρεία ζνπ 6 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 
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4.2.2  Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ  

Σν Δ/Κ εθθνξηψλεηαη απφ ην πινίν κε ηελ βνήζεηα ησλ γεξαλνγεθπξψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα  

απνηίζεηαη ζην πξναχιην. Δίζνδνο εθηεισληζηή ζηνπο βεβαησηέο Ο.Λ.Π (Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – Δζφδσλ) θαη πξνζθφκηζε εγγξάθσλ (δηαηαθηηθή, δηαζάθεζε) . Ο ππάιιεινο ηνπ 

Ο.Λ.Π παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα. ηελ ζπλέρεηα θάλεη έιεγρνο εγγξάθσλ θαη ηαπηνπνίεζε κε ζηνηρεία 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ ην Δ/Κ είλαη φλησο ζηνλ πξνβιήηα ν ππάιιεινο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θάλεη απνδέζκεπζε λαπηηιηαθήο θαη ζθξαγίδεη ηελ δηαζάθεζε. Καηφπηλ παξαδίδεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά. Δίζνδνο εθηεισληζηή ζην ηεισλείν, Αίηεζε εθηεισληζκνχ, Παξάδνζε εγγξάθσλ θαη 

πιεξσκή ηειψλ, παξαιαβή θίηξηλεο/κπιε άδεηαο ή ζήκαλζε ζηελ δηαζάθεζε  γηα ηεισληαθφ έιεγρν. 

Δίζνδνο εθηεισληζηή ζηνλ Ο.Λ.Π- βεβαησηέο Ο.Λ.Π (Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – 

Δζφδσλ). Παξαιαβή εγγξάθσλ θαη ζρεδηαζκφο ηνπ Δ/Κ γηα ηεισληαθφ έιεγρν (εθφζνλ έρεη γίλεη ζήκαλζή 

ηνπο γηα ηεισληαθφ έιεγρν). Απνρψξεζε ηνπ εθηεισληζηή απφ ηνλ ηαζκφ Δ/Κ. Πξαγκαηνπνίεζε 

ηεισληαθνχ ειέγρνπ. Ο εθηεισληζηήο ζηελ ζπλέρεηα πάεη ζην ηεισλείν θαη θάλεη παξαιαβή απφ ηεισλείν 

απνηειεζκάησλ ειέγρνπ θαη παξαιαβή κπιε/θίηξηλεο αδείαο. Δίζνδνο εθηεισληζηή ζηνλ ΟΛΠ. Δίζνδνο 

εθηεισληζηή ζηνλ Ο.Λ.Π- βεβαησηέο Ο.Λ.Π (Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – Δζφδσλ). 

Παξαιαβή, δηαηαθηηθήο, δηαζάθεζεο, κπιε/θίηξηλεο αδείαο. Ο ππάιιεινο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο θάλεη απνδέζκεπζε λαπηηιηαθήο θαη εθδίδεη ηηκνιφγην κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη είζνδνο εθηεισληζηή ζην ηακείν θαη δψζε Α.Φ.Μ. Ο ηακίαο κε βάζε ην Α.Φ.Μ 

βξίζθεη ην ηηκνιφγην ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ην εθηππψλεη. Ο εθηεισληζηήο δίλεη ηα ρξήκαηα θαη ν 

ηακίαο ηα παξαιακβάλεη θαη δίλεη ην εθηππσκέλν ηηκνιφγην ζηνλ εθηεισληζηή. Ο εθηεισληζηήο δίλεη έλα 

αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ κεηαθνξέα. Δίζνδνο κεηαθνξέα ζην ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. 

Τπνδνρή ηνπ κεηαθνξέα απφ ηνλ ππάιιειν πχιεο θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (αξηζκφ θπθινθνξίαο , 

ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ληαιίθαο «BAT number»).  

8 

Έιεγρνο απφ ηνλ 

ππάιιειν πχιεο αλ έρνπλ 

πεξαζηεί επηηπρψο ηα 

ζηνηρεία  

7 0,5 - Τπάιιεινο Πχιεο 

9 Έθδνζε εηζηηεξίνπ. 8 1 - Τπάιιεινο Πχιεο 

10 
Παξαιαβή εηζηηεξίνπ θαη 

είζνδνο ζηνλ ζηαζκφ. 
9 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 
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Ο νδεγφο παξαδίδεη ζηνλ ππάιιειν πχιεο ην αληίγξαθνπ ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ππάιιεινο πχιεο 

αλαδεηά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην ηηκνιφγην θαη εθδίδεη εηζηηήξην. Ο νδεγφο παξαιακβάλεη 

ην εηζηηήξην θαη εηζάγεηαη ζηνλ ζηαζκφ.   

 

Πίνακασ 5 Είςοδοσ μεταφορζα από πφλθ για παραλαβι Ε/Κ 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα 

ζε ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  Οληφηεηα 

1 

Σν Δ/Κ εθθνξηψλεηαη 

απφ ην πινίν θαη 

απνηίζεηαη ζην πξναχιην 

-  - Ο.Λ.Π 

2 

Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζηνπο βεβαησηέο Ο.Λ.Π 

θαη πξνζθφκηζε 

εγγξάθσλ (δηαηαθηηθή, 

δηαζάθεζε) .  

1 10 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

3 Παξαιαβή εγγξάθσλ 2 1 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

4 

Έιεγρνο εγγξάθσλ θαη 

ηαπηνπνίεζε κε ζηνηρεία 

πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο 

3 2 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

5 

Αλ ην Δ/Κ είλαη φλησο 

ζηνλ πξνβιήηα -

>Απνδέζκεπζε 

λαπηηιηαθήο θαη 

ζθξάγηζε δηαζάθεζεο. 

Παξάδνζε 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

4 1 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 
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6 

Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζην ηεισλείν, Αίηεζε 

εθηεισληζκνχ, 

Παξάδνζε εγγξάθσλ θαη 

πιεξσκή ηειψλ, 

παξαιαβή θίηξηλεο/κπιε 

άδεηαο ή ζήκαλζε ζηελ 

δηαζάθεζε  γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν. 

5 20 -  

7 
Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζηνλ Ο.Λ.Π- βεβαησηέο.   
6 10 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

8 

Παξαιαβή εγγξάθσλ θαη 

ζρεδηαζκφο ηνπ Δ/Κ γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν. 

7 2 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

9 Σεισληαθφο έιεγρνο.  8 1440 
Σεισληαθφο 

Τπάιιεινο 
Ο.Λ.Π 

10 

Παξαιαβή απφ ηεισλείν 

απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 

θαη παξαιαβή 

κπιε/θίηξηλεο αδείαο.  

6,10 1440 -  

11 
Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζηνλ ΟΛΠ 
10 10 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

12 

Παξαιαβή, δηαηαθηηθήο, 

δηαζάθεζεο, 

κπιε/θίηξηλεο αδείαο. 

11 3 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

13 

Απνδέζκεπζε ηεισλίνπ 

(custom release) θαη 

έθδνζε ηηκνινγίνπ. 

12 5 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 
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14 

Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζην ηακείν θαη δψζε 

Α.Φ.Μ 

13 3 εθηεισληζηήο Σακίαο 

15 

Με βάζε ην Α.Φ.Μ βξεο 

ην ηηκνιφγην θαη 

εθηχπσζέ ην. 

14 2 - Σακίαο 

16 
Γψζε ηα ρξήκαηα ζηνλ 

ηακεία 
15 1 εθηεισληζηήο Σακίαο 

17 
Παξαιαβή ρξεκάησλ θαη 

παξάδνζε ηηκνινγίνπ 
16 1 εθηεισληζηήο Σακίαο 

18 Παξαιαβή ηηκνινγίνπ. 17 1 εθηεισληζηήο Σακίαο 

19 

Παξάδνζε αληίγξαθνπ 

ηηκνινγίνπ ζηνλ 

κεηαθνξέα 

18  εθηεισληζηήο  

20 

Δίζνδνο κεηαθνξέα ζην 

ζηαζκφ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

19 5 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

21 

Τπνδνρή ηνπ κεηαθνξέα 

απφ ηνλ ππάιιειν πχιεο 

θαη θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ. 

20 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

22 

Παξάδνζε ζηνλ 

ππάιιειν πχιεο ηνπ 

αληίγξαθνπ ηνπ 

ηηκνινγίνπ 

21 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

23 
Αλαδήηεζε ηηκνινγίνπ 

θαη έθδνζε εηζηηεξίνπ. 
22 2 - Τπάιιεινο Πχιεο 

24 

Παξαιαβή εηζηηεξίνπ 

θαη εηζαγσγή ζηνλ 

ζηαζκφ.   

23 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 
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4.2.3  Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ. 

Ο κεηαθνξέο εηζέξρεηαη ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ) θνξησκέλνο κε ην Δ/Κ γηα 

παξάδνζε. Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ην εηζηηήξην παξάδνζεο, θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν παξάδνζεο 

ηνπ Δ/Κ. Ο equipment controller επηθνηλσλεί κε ηνλ ρεηξηζηή γεξαλνγέθπξαο ζηνηβαζίαο επί ζηδεξνηξνρηψλ 

(rail mounted gantry crane RMG)  γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ εξγαζηψλ.    Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

αζχξκαηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ρεηξηζηή RMG ε εξγαζία. Ο νδεγφο επηδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο 

ληαιίθαο (BAT number). Ο ρεηξηζηήο αλαγλσξίδεη ην δηαθξηηηθφ ηνπ κεηαθνξέα, επηιέγεη ηελ θαηάιιειε 

εξγαζία ζην αζχξκαην ηεξκαηηθφ ηνπ, νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία θαη παξαιακβάλεη ην Δ/Κ. Δλαπφζεζε ηνπ 

Δ/Κ ζηελ ληάλα. ηελ ζπλέρεηα ν νδεγφο ζα παξαιάβεη θάπνην άιιν Δ/Κ θαη κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ 

ην εηζηηήξην παξαιαβήο, θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν παξαιαβήο ηνπ Δ/Κ. Αλακνλή ζην ζεκείν παξαιαβήο. 

Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ αζχξκαηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ρεηξηζηή RMG ε εξγαζία. Ο νδεγφο επηδεηθλχεη 

ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ληαιίθαο (BAT number). Ο ρεηξηζηήο αλαγλσξίδεη ην δηαθξηηηθφ ηνπ κεηαθνξέα, 

επηιέγεη ηελ θαηάιιειε εξγαζία ζην αζχξκαην ηεξκαηηθφ ηνπ, νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία θαη παξαδίδεη ην 

Δ/Κ. Αλαρψξεζε ηνπ κεηαθνξέα πξνο ηελ έμνδν. ηελ ζπλέρεηα ν νδεγφο θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ έμνδν 

φπνπ θαη ηνλ ππνδέρεηαη ν ππάιιεινο πχιεο εμφδνπ. Ο νδεγφο παξαδίδεη ην εηζηηήξην. Ο Τπάιιεινο Πχιεο 

Παξαιακβάλεη ην εηζηηήξην, θάλεη θπζηθφ έιεγρν ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο νρήκαηνο θαη ηνπ Δ/Κ. ηελ 

ζπλέρεηα θαηαρσξεί ηελ ζπλαιιαγή ζην ζχζηεκα(gate-out) θαη εθηππψλεη ην εμηηήξην. Ο νδεγφο 

παξαιακβάλεη ην εμηηήξην θαη αλαρσξεί απφ ηνλ ζηαζκφ. 

 

 

Πίνακασ 6 Παραλαβι/Παράδοςθ Ε/Κ από τον Στακμό-Ζξοδοσ. 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα ζε 

ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  

Οληφηεηα 

1 

Δίζνδνο κεηαθνξέα ζηνλ 

ζηαζκφ. 

 

- 1 κεηαθνξέαο 
Τπεχζπλνο 

πξναπιίνπ 

2 

Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ 

ην εηζηηήξην παξάδνζεο, 

θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν 

παξάδνζεο ηνπ Δ/Κ. 

1 2 κεηαθνξέαο 
Τπεχζπλνο 

πξναπιίνπ 

3 
Αλακνλή ζην ζεκείν  

παξάδνζεο 
2 10 κεηαθνξέαο Ο.Λ.Π 
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4 

Ο equipment controller 

επηθνηλσλεί κε ηνλ ρεηξηζηή 

RMG γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα 

ησλ εξγαζηψλ.     

2,3 1 - 
equipment 

controller 

5 
Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

ρεηξηζηή RMG ε εξγαζία. 
2,3,4 5 - ρεηξηζηήο 

6 

Αλαγλψξηζε δηαθξηηηθνχ ηνπ 

κεηαθνξέα θαη παξαιαβή ηνπ 

Δ/Κ 

5 3 κεηαθνξέαο ρεηξηζηήο 

7 
Δλαπφζεζε ηνπ Δ/Κ ζηελ 

ληάλα. 
6 3 - ρεηξηζηήο 

8 

Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ 

ην εηζηηήξην παξαιαβήο, 

θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν 

παξαιαβήο ηνπ Δ/Κ. 

1,7 2 κεηαθνξέαο 
Τπεχζπλνο 

πξναπιίνπ 

9 
Αλακνλή ζην ζεκείν 

παξαιαβήο 
8 5 κεηαθνξέαο ρεηξηζηήο 

10 

Ο  equipment controller 

επηθνηλσλεί κε ηνλ ρεηξηζηή 

RMG γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα 

ησλ εξγαζηψλ.     

9 1 - ρεηξηζηήο 

11 
Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

ρεηξηζηή RMG ε εξγαζία. 
8,9,10 5 - ρεηξηζηήο 

12 

Αλαγλψξηζε δηαθξηηηθνχ ηνπ 

κεηαθνξέα θαη παξάδνζε ηνπ 

Δ/Κ 

11 3 κεηαθνξέαο ρεηξηζηήο 

13 
Αλαρψξεζε ηνπ κεηαθνξέα 

πξνο ηελ έμνδν. 
12 2 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 

εμφδνπ 

14 

Τπνδνρή ηνπ κεηαθνξέα απφ 

ηνλ ππάιιειν πχιεο εμφδνπ 

θαη παξάδνζε ησλ εηζηηεξίσλ 

13 0,5 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 

εμφδνπ 
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4.2.4 Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος. 

Ο λαπηηιηαθφο πξάθηνξαο θάλεη Αλαγγειία άθημεο πινίνπ κε ηειεθψλεκα ή Φαμ ή email γηα 

ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία. Σν ηκήκα  Πξνγξακκαηηζκνχ Φνξηνεθθφξησζεο Πινίσλ θαη Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ  (ΣΔΚΔ) επηβεβαηψλεη ηελ παξαιαβή ηεο αλαγγειίαο. Αλ πξφθεηηαη γηα λέν πινίν θαηαρψξεζή 

ηνπ ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα απφ ππάιιειν Ο.Λ.Π. ηελ ζπλέρεηα ν Τπάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Π θάλεη 

θαηαρψξεζε ηεο αλαγγειίαο  απφ ππάιιειν Ο.Λ.Π  ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

αθίμεσλ. Ο λαπηηιηαθφο πξάθηνξαο θαηαζέηεη ηα έληππα α) αλαγγειία άθημεο πινίνπ β) Γειηίν 

θνξηνεθθνξησηηθψλ  εξγαζηψλ γ) δηάζεζε εξγαηηθψλ νκάδσλ. Ο ππάιιεινο Ο.Λ.Π  ηνπ ηκήκαηνο ΣΔΚΔ 

ηεο δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη επηβαηψλ πξνγξακκαηίδεη ηελ αθξηβή ζέζε πνπ ζα πξνζνξκίζεη 

ην πινίν. Ο ππάιιεινο Ο.Λ.Π  ηνπ ηκήκαηνο ΣΔΚΔ ηεο δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη επηβαηψλ 

ελεκεξψλεη ην επνπηείν ηεο Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ γηα ηελ ζέζε θαη ηελ ψξα πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα 

δέζεη ην πινίν. ηελ ζπλέρεηα ν πξάθηνξαο θαηαζέηεη ζηελ Γηεχζπλζε .ΔΜΠΟ «Γήισζε Φνξηίνπ» θαη « 

Γειηίν θνξηνεθθνξησηηθψλ  εξγαζηψλ». Σν ηκήκα απνηίκεζεο .ΔΜΠΟ ππνινγίδεη ηελ πξνθαηαβνιή πνπ 

πξέπεη λα πιεξψζεη  ν πξάθηνξαο θαη αλνίγεη νηθνλνκηθφ θάθειν. Ο πξάθηνξαο θάλεη πιεξσκή ηεο 

πξνθαηαβνιήο. Σν ηκήκα απνηίκεζεο Ο.Λ.Π  παξαιακβάλεη ηελ πξνθαηαβνιή ρξεκάησλ. Γίλεηαη εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη έθδνζε γξακκαηίνπ είζπξαμεο. Άθημε πινίνπ θαη δηελέξγεηα 

θνξηνεθθνξησηηθψλ εξγαζηψλ. Ο ππάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Π παξαθνινπζεί ηελ δηαδηθαζίαο θνξηνεθθφξησζεο 

κε ρξήζε α) πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο β) θηλεηνχ ηειεθψλνπ κε επφπηε εξγαηψλ θαη επφπηε ηερληθψλ. 

Οη θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο ηειεηψλνπλ θαη ην πινίν αλαρσξεί. Γίλεηαη ιήςε ΦΑΞ απφ VTS γηα ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ θάζε πινίνπ. Σν ΦΑΞ απνζηέιιεηαη ζην ΣΔΚΔ 

θαη ζην ηκήκα πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη δηθαησκάησλ. Γίλεηαη ιήςε ΦΑΞ απφ πινεγηθφ ζηαζκφ Πεηξαηά  γηα 

ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ θάζε πινίνπ. Σν ΦΑΞ απνζηέιιεηαη ζην 

ΣΔΚΔ θαη ζην ηκήκα πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη δηθαησκάησλ. ηελ ζπλέρεηα ηήξεζε εκεξνινγίνπ απφ  

ππάιιειν Ο.Λ.Π  ηνπ ηκήκαηνο ΣΔΚΔ ηεο δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη επηβαηψλ κε ηελ αθξηβή 

ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ πινίνπ. πκπιήξσζε απφ ην ηκήκα πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη δηθαησκάησλ 

«εκεξήζην δειηίν θαηάπινπ-απφπινπ πινίνπ». Απνζηνιή απφ ην  ηκήκα πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ  ηεο δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη επηβαηψλ ηνπ «εκεξήζηνπ δειηίνπ θαηάπινπ-

15 

Παξαιαβή ησλ εηζηηεξίσλ, 

θπζηθφο έιεγρνο ηνπ αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο νρήκαηνο θαη ηνπ 

Δ/Κ.  

 

14 2 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 

εμφδνπ 

16 

Καηαρψξεζε ζπλαιιαγήο ζην 

ζχζηεκα(gate-out) θαη 

εθηχπσζε εμηηεξίνπ.  

15 0,5 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 

εμφδνπ 

17 
Παξαιαβή εμηηεξίνπ θαη 

αλαρψξεζε απφ ηνλ ζηαζκφ. 
16 0,5 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 

εμφδνπ 
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απφπινπ πινίνπ» καδί κε ηελ αλαγγειία άθημεο πινίνπ ζην ηκήκα εζφδσλ ηεο δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο 

πινίσλ θαη επηβαηψλ. Σηκνιφγεζε πιεπξηζηηθψλ θαη έθδνζε ηηκνινγίσλ απφ ην ηκήκα εζφδσλ. Απνζηνιή 

κε θιεηήξα ησλ ηηκνινγίσλ ζηε λαπηηιηαθή εηαηξία. Μεηά ηελ απνπεξάησζε ην γξαθείν απνηίκεζεο ηεο 

Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ ζπγθεληξψλεη α) δεισηηθά εηζαγσγήο/εμαγσγήο β) πξνθαηαβνιέο γ) ΓΔΓΔΟ δ) 

επηζηνιέο απφ πξαθηνξεία πξνο ηνλ Ο.Λ.Π θαη δεκηνπξγεί ηηκνιφγηα επί πηζηψζε. Δμέηαζε ηηκνινγίνπ απφ 

ηνλ πξάθηνξα θαη απνζηνιή παξαηεξήζεσλ. Σέινο γίλεηαη ζπκςεθηζκφο κε πξνθαηαβνιή θαη πιεξσκή ηεο 

δηαθνξάο. 

 

Πίνακασ 7 Άφιξθ-Αναχώρθςθ πλοίου 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα 

ζε ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  

Οληφηεηα 

1 

Αλαγγειία άθημεο πινίνπ 

απφ πξάθηνξα κε 

ηειεθψλεκα ή Φαμ ή email 

γηα ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία. 

- 2 Ναπηηιηαθή 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

2 

Δπηβεβαίσζε παξαιαβήο 

ηεο αλαγγειίαο απφ ηκήκα  

Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο Πινίσλ 

θαη Καηαλνκήο Δξγαζηψλ  

(ΣΔΚΔ). 

1 1 Ναπηηιηαθή 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

3 

Αλ πξφθεηηαη γηα λέν πινίν 

θαηαρψξεζή ηνπ ζην 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα 

απφ ππάιιειν Ο.Λ.Π 

2 10 Ναπηηιηαθή 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

4 

Καηαρψξεζε ηεο 

αλαγγειίαο  απφ ππάιιειν 

Ο.Λ.Π  ζην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ αθίμεσλ. 

2,3 2 - 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 
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5 

Καηάζεζε απφ ηνλ 

πξάθηνξα ησλ εληχπσλ α) 

αλαγγειία άθημεο πινίνπ β) 

Γειηίν 

θνξηνεθθνξησηηθψλ  

εξγαζηψλ γ) δηάζεζε 

εξγαηηθψλ νκάδσλ. 

2 5 Ναπηηιηαθή 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

6 

Πξνγξακκαηηζκφο απφ 

ππάιιειν Ο.Λ.Π  ηνπ 

ηκήκαηνο ΣΔΚΔ ηεο 

δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο 

πινίσλ θαη επηβαηψλ ηεο 

αθξηβήο ζέζεο πνπ ζα 

δέζεη ην πινίν. 

5 5 - 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

7 

Δλεκέξσζε ηνπ επνπηείνπ 

ηεο Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ 

γηα ηελ ζέζε θαη ηελ ψξα 

πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

λα δέζεη ην πινίν. 

Δπηβεβαίσζε ή πξφηαζε 

γηα αιιαγή ζέζεο απφ ην 

επνπηείν. 

5,6 5 - 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

8 

Ο πξάθηνξαο θαηαζέηεη 

ζηελ Γηεχζπλζε .ΔΜΠΟ 

«Γήισζε Φνξηίνπ» θαη « 

Γειηίν 

θνξηνεθθνξησηηθψλ  

εξγαζηψλ». 

4,5,6 4 Ναπηηιηαθή 
Σκήκα 

απνηίκεζεο Ο.Λ.Π 

9 

Σν ηκήκα απνηίκεζεο 

.ΔΜΠΟ ππνινγίδεη ηελ 

πξνθαηαβνιή πνπ πξέπεη 

λα πιεξψζεη  ν πξάθηνξαο 

θαη αλνίγεη νηθνλνκηθφ 

θάθειν. 

8 5 Ναπηηιηαθή 
Σκήκα 

απνηίκεζεο Ο.Λ.Π 
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10 

Πιεξσκή πξνθαηαβνιήο 

απφ πξάθηνξα. 8 1 Ναπηηιηαθή 
Σκήκα 

απνηίκεζεο Ο.Λ.Π 

11 

Παξαιαβή ρξεκάησλ. 

Δηζαγσγή δεδνκέλσλ ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

θαη έθδνζε γξακκαηίνπ 

είζπξαμεο. 

10 1 Ναπηηιηαθή 
Σκήκα 

απνηίκεζεο Ο.Λ.Π 

12 

Άθημε πινίνπ θαη 

δηελέξγεηα 

θνξηνεθθνξησηηθψλ 

εξγαζηψλ 

6  Ναπηηιηαθή Ο.Λ.Π 

13 

Παξαθνινχζεζε 

δηαδηθαζίαο 

θνξηνεθθφξησζεο απφ  

ππάιιειν Ο.Λ.Π κε ρξήζε 

α) πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο β) θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ κε επφπηε 

εξγαηψλ θαη επφπηε 

ηερληθψλ. 

12 1440 Ναπηηιηαθή 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

14 Απφπινπο ηνπ πινίνπ 13 30 Ναπηηιηαθή 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 
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15 

Λήςε ΦΑΞ απφ VTS γηα 

ηελ αθξηβή εκεξνκελία θαη 

ψξα άθημεο θαη 

αλαρψξεζεο ηνπ θάζε 

πινίνπ. Σν ΦΑΞ 

απνζηέιιεηαη ζην ΣΔΚΔ 

θαη ζην ηκήκα 

πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ. 

14 1440 VTS 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ  θαη ζην 

ηκήκα 

πξνζφξκηζεο 

ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ. 

16 

Λήςε ΦΑΞ απφ πινεγηθφ 

ζηαζκφ Πεηξαηά  γηα ηελ 

αθξηβή εκεξνκελία θαη 

ψξα άθημεο θαη 

αλαρψξεζεο ηνπ θάζε 

πινίνπ. Σν ΦΑΞ 

απνζηέιιεηαη ζην ΣΔΚΔ 

θαη ζην ηκήκα 

πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ 

14 1440 
πινεγηθφο 

ζηαζκφο 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ  θαη ζην 

ηκήκα 

πξνζφξκηζεο 

ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ. 

17 

Σήξεζε εκεξνινγίνπ απφ  

ππάιιειν Ο.Λ.Π  ηνπ 

ηκήκαηνο ΣΔΚΔ ηεο 

δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο 

πινίσλ θαη επηβαηψλ κε 

ηελ αθξηβή ψξα άθημεο θαη 

αλαρψξεζεο ηνπ πινίνπ. 

14 20 - 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ   

18 

πκπιήξσζε απφ ην ηκήκα 

πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ «εκεξήζην 

δειηίν θαηάπινπ-απφπινπ 

πινίνπ» 

14 10 - 

Σκήκα 

πξνζφξκηζεο 

ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ 
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19 

Απνζηνιή απφ ην  ηκήκα 

πξνζφξκηζεο ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ  ηεο 

δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο 

πινίσλ θαη επηβαηψλ ηνπ 

«εκεξήζηνπ δειηίνπ 

θαηάπινπ-απφπινπ 

πινίνπ» καδί κε ηελ 

αλαγγειία άθημεο πινίνπ 

ζην ηκήκα εζφδσλ ηεο 

δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο 

πινίσλ θαη επηβαηψλ. 

15,16,17,18 60 - 

ηκήκα 

πξνζφξκηζεο 

ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ - 

ηκήκα εζφδσλ 

20 

Σηκνιφγεζε πιεπξηζηηθψλ 

θαη έθδνζε ηηκνινγίσλ απφ 

ην ηκήκα εζφδσλ. 

19 60 - ηκήκα εζφδσλ. 

21 

Απνζηνιή κε θιεηήξα ησλ 

ηηκνινγίσλ ζηε λαπηηιηαθή 

εηαηξία. 

20 1440 Ναπηηιηαθή θιεηήξαο 

22 

Δμφθιεζε ηηκνινγίνπ απφ 

πξάθηνξα κε πιεξσκή ζην 

ηκήκα εζφδσλ  ηεο 

δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο 

πινίσλ θαη επηβαηψλ 

21 1440 Ναπηηιηαθή ηκήκα εζφδσλ 

23 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ην 

γξαθείν απνηίκεζεο ηεο 

Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ 

ζπγθεληξψλεη α) δεισηηθά 

εηζαγσγήο/εμαγσγήο β) 

πξνθαηαβνιέο γ) ΓΔΓΔΟ 

δ) επηζηνιέο απφ 

πξαθηνξεία πξνο ηνλ 

Ο.Λ.Π θαη δεκηνπξγεί 

ηηκνιφγηα επί πηζηψζε.  

22 60 - 
γξαθείν 

απνηίκεζεο 
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4.2.5 Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος. 

Ο εθηεισληζηήο εηζέξρεηαη ζηα γξαθεία ηνπ Ο.Λ.Π. Γίλεη  ηα έγγξαθα πνπ ππνδεηθλχνπλ ηεισληαθφ 

έιεγρν ζηνλ ππάιιειν ηνπ Ο.Λ.Π ηνπ ηκήκαηνο εζφδσλ. Ο ππάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Π παξαιακβάλεη ηα 

έγγξαθα θαη καξθάξεη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηα Δ/Κ πνπ είλαη γηα ηεισληαθφ έιεγρν. Καηφπηλ γίλεηαη 

Σειεθσληθή ζπλνκηιία ηνπ Σκήκαηνο εζφδσλ - Equipment Controller φηη ην ζπγθεθξηκέλν Δ/Κ είλαη γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν.(14:30 θαζεκεξηλά). Σα Δ/Κ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ζήκαλζε αλαζέηνληαη ζε θάπνην 

κεράλεκα απφ ηνλ Equipment Controller. Σν κεράλεκα βιέπεη ηελ εξγαζία θαη ηελ εθηειεί θαη κεηαθέξεη 

ηα πξνο έιεγρν Δ/Κ ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Σεισλείν πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη ζθξαγίδεη ηα Δ/Κ. Ο 

αξρηεξγάηεο θάζε κέξα ηζεθάξεη ηα Δ/Κ πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη ηα θαηαγξάθεη. ηελ ζπλέρεηα Γίλεη ηελ 

ιίζηα ζην Σκήκα εζφδσλ πνπ δίλεη ζρέδην λα κεηαθεξζνχλ ζηελ ληάλα.  Ο Equipment Controller βιέπεη ηελ 

εξγαζία θαη αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζε έλα κεράλεκα. Σν κεράλεκα βιέπεη ηελ εξγαζία, ηελ πξαγκαηνπνηεί 

θαη ηα Δ/Κ κεηαθέξνληαη ζηελ Νηάλα. 

 

 

Πίνακασ 8 Διαδικαςία τελωνιακοφ ελζγχου 

24 

Δμέηαζε ηηκνινγίνπ απφ 

ηνλ πξάθηνξα θαη 

απνζηνιή παξαηεξήζεσλ 

23 60 Ναπηηιηαθή 
γξαθείν 

απνηίκεζεο 

25 

πκςεθηζκφο κε 

πξνθαηαβνιή θαη πιεξσκή 

ηεο δηαθνξάο. 

24 15 Ναπηηιηαθή 
γξαθείν 

απνηίκεζεο 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα ζε 

ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  

Οληφηεηα 

1 
Δίζνδνο ηνπ εθηεισληζηή ζηα 

γξαθεία Ο.Λ.Π.  
- 10 εθηεισληζηήο 

Σκήκα 

εζφδσλ 

2 

Γψζε ηα έγγξαθα πνπ 

ππνδεηθλχνπλ ηεισληαθφ 

έιεγρν. 

1 0,5 εθηεισληζηήο 
Σκήκα 

εζφδσλ 

3 Πάξε ηα έγγξαθα. 2 0,5 εθηεισληζηήο 
Σκήκα 

εζφδσλ 
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4 

ήκαλζε ησλ Δ/Κ ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν. 

3 1 εθηεισληζηήο 
Σκήκα 

εζφδσλ 

5 

Σειεθσληθή ζπλνκηιία  

Σκήκα εζφδσλ - Equipment 

Controller φηη ην 

ζπγθεθξηκέλν Δ/Κ είλαη γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν.(14:30 

θαζεκεξηλά) 

4 200 - 

Σκήκα 

εζφδσλ-

Equipment 

Controller. 

6 

O  Equipment Controller 

αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζε 

θάπνην κεράλεκα.  

5 1 - 
Equipment 

Controller 

7 
Σν κεράλεκα βιέπεη ηελ 

εξγαζία θαη ηελ εθηειεί. 
6 15 - Υεηξηζηήο 

8 
Σεισλείν πξαγκαηνπνηεί 

έιεγρν θαη ζθξαγίδεη ην Δ/Κ 
7 1440 Σεισλείν Ο.Λ.Π 

9 

Ο αξρηεξγάηεο θάζε κέξα 

ηζεθάξεη ηα Δ/Κ πνπ έρνπλ 

ειεγρζεί θαη ηα θαηαγξάθεη. 

8 300 - Αξρηεξγάηεο 

10 

Γίλεη ηελ ιίζηα ζην Σκήκα 

εζφδσλ πνπ δίλεη ζρέδην λα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ ληάλα.  

9 500 - 

Αξρηεξγάηεο-  

Σκήκα 

εζφδσλ 

11 

Ο E.C βιέπεη ηελ εξγαζία θαη 

αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζε έλα 

κεράλεκα. 

10 1 - 
Equipment 

Controller 

12 

Σν κεράλεκα βιέπεη ηελ 

εξγαζία θαη ηελ 

πξαγκαηνπνηεί. 

11 15 - Υεηξηζηήο 
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   4.3 Μέθοδοι Μονηελοποίηζηρ επισειπημαηικών Γιαδικαζιών  

4.3.1 IDEF0 – Function Modeling Method  

Σν IDEF0 είλαη κηα κέζνδνο πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε κνληεινπνίεζε ησλ απνθάζεσλ, ησλ ελεξγεηψλ 

θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο ζπζηήκαηνο. Πην αλαιπηηθά, απνηειείηαη απφ ηηο εηζξνέο 

(inputs), δειαδή ηηο πιεξνθνξίεο ή ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα, ηηο εθξνέο 

(outputs),  ή αιιηψο ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη απφ ηελ δξαζηεξηφηεηα, ηνπο κεραληζκνχο 

(mechanisms), δειαδή ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ζπλήζσο 

άλζξσπνη, κεραλέο ή ππάξρνληα ζπζηήµαηα θαη ηνπο ειέγρνπο (controls) πνπ είλαη νη πεξηνξηζκνί θαη νη 

ξπζκηζηέο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ εηζξνψλ. Έηζη, γεληθά ην κνληέιν IDEF0 πεξηγξάθεη κηα δηαδηθαζία 

ηη αθξηβψο θάλεη, απφ ηη απνηειείηαη, ηη πφξνπο ρξεζηκνπνηεί θαη θαηαλαιψλεη θαη ηη απνηειέζκαηα παξάγεη 

κε ηελ νινθιήξσζε ηεο. 

 

 

Δικόνα 29 IDEF0 – Function Modeling Method 
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4.3.1.1 Γιαδικαζία 1: Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ  

 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξάδνζε Δ/Κ 

 

 

 

Δικόνα 30 IDEF0:Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  receive export

22/10/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Gate-in transaction to receive Export Container
A-0

PPA employee

PPA

Regulation

EDIFACT

Container Terminal

Regulation

Container Data

Terminal Operating

Sy stem

Gate Clerk

Ticket

Line Agent

00 €

Gate-in transaction to receive Export Container
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξάδνζε Δ/Κ 

 

 

 

Δικόνα 31 IDEF0: Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  receive export

23/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Gate-in transaction to receive Export Container
A0

PPA employee

PPA Regulation Container Terminal

Regulation

Gate Clerk

EDIFACT

Terminal Operating System

Container Data

Ticket

Create

Preadvise

edi

Create

Preadvise

Line Agent

10 €

EDI sent

20 €

Import edi

30 €

carrier entry to the gate
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Απνζηνιή EDI 

 

 

 

Δικόνα 32 IDEF0:Αποζηολή EDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  receive export

23/10/2010

17/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:EDI sent
A1

edi

PPA employee

Container Terminal

Regulation
EDIFACT

Container Data

e-mail

Line Agent

PPA Regulation

10 €

edi sent from

line agent

20 €

receive edi from PPA employee



ΠΑΡΘΕΝΗ ΒΑΙΛΗ ΜΕ/07070 ελίδα 93 
 

Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δηζαγσγή EDI 

 

 

Δικόνα 33 IDEF0 Διζαγυγή EDI 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  receive export

23/10/2010

23/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Import edi
A2

Line Agent

EDIFACT

Terminal Operating System

PPA Regulation
Container Terminal

Regulation

edi

Create

Preadvise

PPA employee

10 €

EDI import

20 €

sending results
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο Μεηαθνξέα ηελ Πχιε. 

 

 

 

Δικόνα 34 IDEF0:Δίζοδορ Μεηαθοπέα ηην Πύλη. 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  receive export

23/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:carrier entry to the gate
A3

Gate Clerk

Container Terminal

Regulation
PPA Regulation

Create Preadvise

Create

Preadvise

Ticket

Container Data

10 €

truck driver

entry to

receive export

20 €

welcome and

data entry

30 €

truck driver 

data entry

40 €

truck inspection

50 €

Print T icket

60 €

Ticket Receive

and entry to 

the terminal
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4.3.1.2 Γιαδικαζία 2: Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ (εκηόρ Δ.Δ) 

 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξαιαβή Δ/Κ (εθηφο Δ.Δ) 

 

 

 

 

 

Δικόνα 35 IDEF0:Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ (εκηόρ Δ.Δ) 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  deliver import

27/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:gate-in process  for delivering import container
A-0

PPA Regulation
customs

regulation

community

user

documents

customs

check

truck driver data

PPA employee

PPA

cash

desk

Terminal Operating System

ticket to receive container

customs gate clerk

00 €

gate-in process 

for delivering import

container
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξαιαβή Δ/Κ 

 

 

 

 

Δικόνα 36 IDEF0:Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  deliver import

28/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:gate-in process  for delivering import container
A0

PPA Regulation

PPA employee
PPA

cash

desk

Terminal Operating System

customs

regulation

community

user

documents

ticket to receive container

customs

check

truck

driver

data

customs

gate clerk

Invoice

line release

customs

release

10 €

l ine release

20 €

customs release

30 €

invoice

40 €

enter for deliver

import
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Απνδέζκεπζε Ναπηηιηαθήο. 

 

 

 

 

Δικόνα 37 IDEF0:Αποδέζμεςζη Ναςηιλιακήρ. 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  deliver import

28/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:line release
A1

Terminal Operating System

PPA Regulation

PPA employee

community

user

documents

documents

find data

data checking

line release

10 €

documents 

from customs broker

20 €

receive 

documents

30 €

document 

checking

40 €

characterise

the container as l ine released

 from theTerminal 

Operating System
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Απνδέζκεπζε Σεισλίνπ 

 

 

 

Δικόνα 38 IDEF0: Αποδέζμεςζη Σελυνίος 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  deliver import

28/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:customs release
A2

customs

regulation

Terminal Operating System

PPA Regulation

PPA employee

customs

check

community

user

documents

inspection

need

customs

customs

documents

programming

result

is not required check

result

documents

l ine release

data entry

customs

release

10 €

customs release 

application

20 €

customs broker

enter the PPA

30 €

plan for 

customs check

40 €

customs check

50 €

customs

 results

60 €

customs broker

enter the PPA

again

70 €

documents

receiving

80 €

characterise

the container as 

customs released

 from theTerminal 

Operating System
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Πιεξσκή 

 

 

 

Δικόνα 39 IDEF0:Πληπυμή 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  deliver import

28/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:invoice
A3

PPA

Regulation

Terminal

Operating

System

PPA

cash

desk

community

user

documents

national

taxes

number

money

invoice

Invoice

customs

release

10 €

enter in the cash

desk

20 €

printing

invoice

30 €

payment

40 €

give invoice

50 €

receive

invoice
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο γηα παξαιαβή Δ/Κ 

 

 

 

Δικόνα 40 IDEF0: Δίζοδορ για παπαλαβή Δ/Κ 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  deliver import

28/10/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:enter for deliver import
A4

gate

clerk

PPA

Regulation

Terminal Operating System

truck driver

data

ticket to

receive

container

invoice

truck

driver

data

data

entry

invoice

ticket

Invoice

10 €

give invoice to

truck driver

20 €

enter to

pickup container

30 €

welcome 

and inspect

40 €

give invoice

copy

50 €

find invoice

60 €

take 

entrance ticket
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4.3.1.3 Γιαδικαζία 3: Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ. 

 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Παξαιαβή/Παξάδνζε Δ/Κ απφ ηνλ ηαζκφ-Έμνδνο. 

 

 

Δικόνα 41 IDEF0:Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ. 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi container-exit

1/11/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Deliver-Receive container-Exit
A-0

PPA regulation Terminal Regulation

truck driver

gate-out with

container

gate

outTicket
RMG

driver gate clerk

equipment

controller

gate

out

Ticket

0

Deliver-Receive container-Exit
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Παξαιαβή/Παξάδνζε Δ/Κ απφ ηνλ ηαζκφ-Έμνδνο. 

 

 

Δικόνα 42 IDEF0:Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi container-exit

1/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Deliver-Receive container-Exit
A0

PPA

regulation

gate

outT icket

RMG driver

Terminal

Regulation

gate

clerk
equipment

control ler

truck

driver

gate-out

with

container

exit

without

container

gate out

Ticket

gate-out

with

container

0

gate-in to deliver

0

receive export 

container

0

gate-out
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Παξαιαβή/Παξάδνζε Δ/Κ απφ ηνλ ηαζκφ-Έμνδνο. 

 

 

 

Δικόνα 43 IDEF0:Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi container-exit

1/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:gate-in to deliver
A1

PPA regulation

gate

outT icket

equipment

control ler

Terminal Regulation

RMG driver

truck driver ticket

directions

drive

job l ist

find

container

RMG take the

container RMG leave the

container display

refreshing exit without

container

0

read trucktor 

identifier

0

truck driver

gate-in 

0

receive 

container 

from

trucktor

0

driver go to 

the delivery

point

0

leave the

container

to yard

0

communication 

for job 

priorities

0

the job is 

displayed

 to the remote

device terminal

0

enter "job complete"

to the operating

system
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο γηα παξάδνζε. 

 

 

 

Δικόνα 44 IDEF0:Δίζοδορ για παπάδοζη 

 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi container-exit

1/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:receive export  container
A2

RMG driver

Terminal

Regulation

equipment

control ler

gate

outT icket

PPA

regulation

gate-out

with

container

truck driver

ticket

directions
job l ist

confirmation

container

exit

without

container

0

driver go to the 

reception

point

0

read the trucktor 

registration plate

0

communication 

for job 

priority

0

go to the exit

0

remote device

display 

the job

0

execute "job complete" 

to the operating

system
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Παξαιαβή Δ/Κ. 

 

 

 

Δικόνα 45 IDEF0 Παπαλαβή Δ/Κ 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi container-exit

1/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:receive export  container
A2

RMG driver

Terminal

Regulation

equipment

controller

gate

outT icket

PPA

regulation

gate-out

with

container

truck driver

ticket

directions
job l ist

confirmation

container

exit

without

container

0

driver go to the 

reception

point

0

read the trucktor 

registration plate

0

communication 

for job 

priority

0

go to the exit

0

remote device

display 

the job

0

execute "job complete" 

to the operating

system
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Έμνδνο. 

 

 

 

 

Δικόνα 46 IDEF0:Έξοδορ 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi container-exit

1/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:gate-out
A3

gate clerk

Terminal

Regulation

gate

outT icket

PPA regulation

gate-out with

container

gate-out with

container

exit without

container give ticket

inspection

completion

gate

outT icket

0

welcoming

from gate clerk

and data entry

0

physical 

inspection

0

gate out 

print ticket

0

exit 

the terminal
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4.3.1.4 Γιαδικαζία 4: Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος. 

 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Γηαδηθαζία ηεισληαθνχ ειέγρνπ. 

 

 

 

Δικόνα 47 IDEF0:Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

1/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:custom release process
A-0

Customs

Clearance

Documents

container

customs

clearance

certi ficate

containers

after

checking

customs

broker

PPA

Regulation
Terminal

Regulation

TOS

customs

broker

PPA

officer

equipment

operator

community

user

custom

seal

00 €

custom release process
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Γηαδηθαζία ηεισληαθνχ ειέγρνπ. 

 

 

 

Δικόνα 48 IDEF0:Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

2/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:custom release process
A0

TOS

customs

broker

customs

broker

PPA Regulation

PPA officer

Terminal Regulation

equipment

operator

Customs

Clearance

Documents

customs

clearance

certi ficate
container

containers after

checking

Marked

containers

container

with custom

seal

community

user

custom seal

10 €

customs broker

enter PPA 

20 €

Custom Check

30 €

Reroute the

containers

to the stack
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο εθηεισληζηή. 

 

 

 

Δικόνα 49 IDEF0:Δίζοδορ εκηελυνιζηή 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

2/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:customs broker enter PPA 
A1

TOS

PPA

Regulation

PPA

officer

Terminal

Regulation

Customs

Clearance

Documents

customs

documents

Customs

Clearance

Documents

data

entry

Marked

containers

community

user

10 €

community user 

entry

20 €

documents' deposit

for customs checking

30 €

Receiving of documents

40 €

Marking containers 

needed customs checking
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Σεισληαθφο Έιεγρνο. 

 

 

 

Δικόνα 50 IDEF0:Σελυνιακόρ Έλεγσορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

2/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Custom Check
A2

TOS

PPA

Regulation

customs

broker

customs

broker

PPA officer

Terminal

Regulation

equipment

operator

Customs

Clearance

Documents

customs

clearance

certi ficate

container

Marked

containers

container

with custom

seal

Status

Change

new job

container

for

custom

check

custom

seal

10 €

Give the l ist

with the containers

for Custom Release

20 €

assign job

to equipment

30 €

The equipment

execute the assigned 

job

40 €

customs officer

checking
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δπηζηξνθή Container ζηε ηνίβα. 

 

 

 

Δικόνα 51 IDEF0:Δπιζηποθή Container ζηη ηοίβα 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

2/11/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Reroute the containers to the stack
A3

PPA officer

TOS

Terminal

Regulation

equipment

operator

PPA

Regulation

container

with

custom

seal

containers

after

checking

containers

l ist

stow

plan

job

monitoring

10 €

make l ist

with the custom

checked containers

20 €

make plan

for transfer

to the stack

30 €

assign the jop

to equipment

40 €

execute the 

job
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4.3.1.5 Γιαδικαζία 5: Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Άθημε-Αλαρψξεζε πινίνπ 

 

 

 

Δικόνα 52 IDEF0:Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  Vessel Arrival Departure

3/11/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Vessel Arrival Departure
A-0

vessel

specification-

arrival data

load-discharge jobs

document

load

declaration

Line

Agent

data from

VTS
invoice

payment

products

arrival

departure

timetable

PPA

Regulation

terminal

operating

system

PPA

Personnel

0

Vessel Arrival Departure
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Άθημε-Αλαρψξεζε πινίνπ 

 

 

 

Δικόνα 53 IDEF0:Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  Vessel Arrival Departure

3/11/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:Vessel Arrival Departure
A0

terminal

operating

system

PPA Regulation

PPA Personnel

Line Agent

arrival

departure

timetable

vessel specification- arrival data

data from VTS invoice

payment

load-discharge jobs

document

products
arrival

announcement
load

declaration

announcement

document

data entry

vessel

announcement

documents

documents

for

invoicing

0

Vessel announcement

0

vessel's document folder

creation

0

prepayment's calculation

0

bil l ing

0

load/discharge jobs
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Αλαγγειία Άθημεο Πινίνπ 

 

 

 

Δικόνα 54 IDEF0:Αναγγελία Άθιξηρ Πλοίος 

 

 

 

 

 

 

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

RECOMMENDED

PUBLICATION A0

NODE: TITLE: NUMBER:Vessel announcement
A1

Line

Agent

PPA

Regulation

PPA

Personnel

vessel

specification-

arrival data

arrival

announcement

announcement

document

load-discharge jobs

document

arrival announcement

0

vessel position 

programming

0

vessel announcement 

via phone

0

announcement data entry

to the operating system

0

communication

with dock- workers

for final

position

0

deposit of the announcement's

application

from line agent
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Τπνινγηζκφο Πξνθαηαβνιήο 

 

 

 

Δικόνα 55 IDEF0:Τπολογιζμόρ Πποκαηαβολήρ 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  Vessel Arrival Departure

8/11/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:prepayment's calculation
A3

Line Agent

PPA Regulation

PPA

Personnel
terminal operating

system

announcement

document

data entry

load

declaration

load-discharge jobs document

0

prepayment

0

deposit of 

documents to Container

Terminal Offices

0

calculation 

of prepayment

0

data entry to 

terminal operating

system
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δξγαζίεο Πινίνπ 

 

 

 

Δικόνα 56 IDEF0:Δπγαζίερ Πλοίος 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  Vessel Arrival Departure

9/11/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:load/discharge jobs
A5

PPA

Regulation

PPA

Personnel

Line Agent

products

vessel

announcement

documents

load-discharge

jobs document

0

vessel arrival.

Load/Discharge 

jobs

0

loading/discharging

checking

0

vessel departure
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: πγθέληξσζε Δγγξάθσλ 

 

 

Δικόνα 57 IDEF0:ςγκένηπυζη Δγγπάθυν 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  Vessel Arrival Departure

9/11/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:vessel's document folder creation
A2

PPA Regulation

PPA Personnel

data entry

documents for

invoicing

vessel

announcement

documents

data from VTS

arrival

departure

timetable

0

Fax from

VTS

0

Fax from pilot station

0

timetable 

completion

0

daily

arrival departure

report

0

sending relative 

documents to the

incomes

department
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Σηκνιφγεζε  

 

 

 

Δικόνα 58 IDEF0:Σιμολόγηζη 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  Vessel Arrival Departure

9/11/2010

22/3/2011

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:billing
A4

Line Agent

PPA Regulation

PPA Personnel

documents for

invoicing

invoice

payment
0

invoice creation

0

bil l ing of pleuristikwn

and print ivoices

0

comments from

line operator

0

send invoices

with usher to 

the line operator

0

cross check with

prepayment and

payment of 

discrepancy

0

invoice payment
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4.3.2 DFD – Data Flow Diagramming 

 Ζ κέζνδνο DFD απεηθνλίδεη γξαθηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δηεξγαζηψλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, κε 

ζθνπφ ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επίζεο αλαπαξηζηά ηε ξνή ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

κεηαηξνπή ηνπο ζε άιιεο κνξθέο. Καηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο κεζφδνπ αθνινπζείηαη ε top-down 

πξνζέγγηζε, κε άιια ιφγηα ζε πξψην επίπεδν αλαπαξηζηάηαη κηα γεληθή ζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζε 

δηαδνρηθά ζηάδηα γίλεηαη ιεπηνκεξέζηεξε. Σν ηειεπηαίν ζηάδην ιεπηνκέξεηαο εκπεξηέρεη ηηο 

απηνκαηνπνηεκέλεο θαη ηηο ρεηξφγξαθεο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Αλαιπηηθφηεξα, ην δηάγξακκα DFD πεξηέρεη ηηο ξνέο δεδνκέλσλ, νη νπνίεο είλαη νη δίαπινη 

επηθνηλσλίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηηο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη εξγαζίεο νη νπνίεο εθηεινχληαη απφ αλζξψπνπο, 

κεραλέο ή ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο πάλσ ζε εηζεξρφκελεο ξνέο δεδνκέλσλ, κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή 

εμεξρφκελσλ ξνψλ δεδνκέλσλ. Δλ ζπλερεία, ην δηάγξακκα πεξηιακβάλεη ηηο εμσηεξηθέο νληφηεηεο δειαδή 

ηηο νληφηεηεο πνπ βξίζθνληαη «έμσ» απφ ην ζχζηεκα πνπ κειεηάηαη, αιιά φκσο ην ηξνθνδνηνχλ κε 

δεδνκέλα. Σέινο, πεξηέρεη ηηο απνζήθεο δεδνκέλσλ, φπνπ κπνξεί λα είλαη : 

 Βάζεηο δεδνκέλσλ ή αξρεία ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. 

 Δπξεηήξην κε θαξηέιεο. 

 Λνγηζηηθά βηβιία θιπ. 

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρνπλ είλαη φηη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ κφλν κε δηεξγαζίεο (παξεκβνιή 

αλζξψπνπ ή Ζ/Τ) θαη ε δηεχζπλζε κηαο ξνήο δεδνκέλσλ πξνο κηα απνζήθε δεδνκέλσλ έρεη αλάινγε 

εξκελεία αλάγλσζεο ή ρξήζεο ή πξνζζήθεο ή δηαγξαθήο ή ηξνπνπνίεζεο δεδνκέλσλ. 

Σν DFD δηάγξακκα αλαπαξηζηά ηε ξνή δεδνκέλσλ απεηθνλίδνληαο ηε ζρέζε κεηαμχ δηεξγαζηψλ θαη 

δεδνκέλσλ, γηα λα κνληεινπνηήζνπκε κηα δηαδηθαζία. 
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4.3.2.1 Γιαδικαζία 1: Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ 

 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξάδνζε Δ/Κ 

 

 

 

 

Δικόνα 59 DFD:Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  receive export

2/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

TOP

NODE: T ITLE: NUMBER:Gate-in transaction to receive Export Container
A-0

truck carrier data

contai ner data

T icket

00 €

Gate-i n transaction to  receive Export Container

1

truck carrier

2

line  agent

1

truck carrier
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξάδνζε Δ/Κ 

 

 

 

Δικόνα 60 DFD:Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  receive export

2/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A-0

NODE: T ITLE: NUMBER:Gate-in transaction to receive Export Container
A0

truck carrier data

T icket

contai ner data

edi preadvise

inserted

preadvise edi

import preadvise

se lect unit

10 €

EDI send

20 €

import edi 30 €

carrier entry to the gate

2 edi mailbox

1
preadvised

contai ners

1
preadvised

contai ners
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Απνζηνιή EDI 

 

 

 

Δικόνα 61 DFD:Αποζηολή EDI 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  receive export

2/12 /2010

17/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:EDI send
A1

preadvise edi

contai ner data

edi

preadvise edi

10 €

edi sent from

line  agent

20 €

receive edi from  PPA employee

2 edi mailbox
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δηζαγσγή EDI 

 

 

 

Δικόνα 62 DFD:Διζαγυγή EDI 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  receive export

2/12 /2010

17/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:import edi
A2

import preadvise

edi

preadvise

inserted

result

10 €

EDI im port

20 €

send result

1
preadvised

contai ners
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα ζηελ πχιε. 

 

 

 

 

Δικόνα 63 DFD:Δίζοδορ μεηαθοπέα ζηην πύλη 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  receive export

2/12 /2010

17/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:carrier entry to the gate
A3

se lect unit

preadvise

inserted

T icket

contai ner data

truck carrier data

10 €

carrier entry for

 receive export

20 €

welcome and data

entry

30 €

insert

carrier data

40 €

gate  inspection

50 €

Print T icket

60 €

T icket Receive

and  entry to 

the termina l
1

preadvised

contai ners
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4.3.2.2 Γιαδικαζία 2: Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ (εκηόρ Δ.Δ) 

 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξαιαβή Δ/Κ (εθηφο Δ.Δ) 

 

 

 

 

Δικόνα 64 DFD:Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ (εκηόρ Δ.Δ) 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  deliver im port

2/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

TOP

NODE: T ITLE: NUMBER:gate-in process  for delivering import container
A-0

egg rafa ektelwnisti

stoixeia me taforea

telwniakos elegxos

ticke ts

00 €

gate -in process 

for delivering  import

contai ner

1

ektelwnistis

3

metaforeas

2

telwnio

3

metaforeas
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο κεηαθνξέα απφ πχιε γηα παξαιαβή Δ/Κ (εθηφο Δ.Δ) 

 

 

 

 

Δικόνα 65 DFD:Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ (εκηόρ Δ.Δ) 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  deliver im port

2/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A-0

NODE: T ITLE: NUMBER:gate-in process  for delivering import container
A0

egg rafa ektelwnisti

ticke ts

stoixeia me taforea

telwniakos elegxos

line

release

check
custom release

check

pay

invoice

ticke t

l ine  release

custom release

invoice

10 €

l ine  release

20 €

custom release

30 €

invoice

40 €

ente r for de liver

import

1
units

database
2

bil l i ng

database

1
units

database
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Απνδέζκεπζε Ναπηηιηαθήο 

 

 

 

 

Δικόνα 66 DFD:Αποδέζμεςζη Ναςηιλιακήρ 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  deliver im port

2/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:line release
A1

l ine  release
check

egg rafa ektelwnisti

l ine  release

docum ents

search

data  check

10 €

docum ents 

from  custom s broker

20 €

receive 

docum ents

30 €

docum ent |checking

40 €
characte rise

the container as l ine released

 from  theT erminal 

Opera ting System

1 units database
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Απνδέζκεπζε Σεισλίνπ 

 

 

 

 

Δικόνα 67 DFD:Αποδέζμεςζη Σελυνίος 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  deliver im port

2/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:custom release
A2

check

custom release

egg rafa ektelwnisti

l ine  release

custom release

telwniakos elegxos

custom docum ents

custom docum ents

olp documen ts

custom docum ents

results

custom docum ents

custom docum ents

10 €

custom release 

app lication

20 €

customs broke r

ente r the PPA

30 €

plan  for 

custom check

40 €

customs check

50 €

customs

 results

60 €
customs broke r

ente r the PPA

aga in

70 €

docum ents

receiving

80 €characte rise

the container as 

customs released

 from  theT erminal 

Opera ting System

2
bil l i ng

database

1
units

database
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Πιεξσκή 

 

 

 

 

Δικόνα 68 DFD:Πληπυμή 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  deliver im port

2/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:invoice
A3

pay invoice

custom release

egg rafa ektelwnisti

invoice

docum ents

invoice

money

invoice

10 €

ente r in the  cash

desk

20 €

prin ting

invoice

30 €

payment

40 €

give invo ice

50 €

receive

invoice

2
bil l i ng

database
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο Γηα Παξαιαβή 

 

 

 

Δικόνα 69 DFD:Δίζοδορ Για Παπαλαβή 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  deliver im port

2/12 /2010

17/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:enter for deliver import
A4

ticke t

invoice

ticke ts

stoixeia me taforea

truck

truck

invoice

display uni t

10 €

give invo ice to

truck driver

20 €

ente r to

pickup contai ner

30 €

welcome 

and  inspect

40 €

give invo ice

copy

50 €

find  invoice

60 €

take 

entrance ticke t
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4.3.2.3 Γιαδικαζία 3: Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ. 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Παξαιαβή/Παξάδνζε Δ/Κ απφ ηνλ ηαζκφ-Έμνδνο. 

 

 

 

Δικόνα 70 DFD:Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi conta iner-exit

6/12 /2010

18/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

TOP

NODE: T ITLE: NUMBER:Deliver-Receive container-Exit
A-0

ticke t

contai ner

exitirio

contai ner

00 €

Deliver-Receive container-Exit

1

truck driver 1

truck driver
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Παξαιαβή/Παξάδνζε Δ/Κ απφ ηνλ ηαζκφ-Έμνδνο. 

 

 

 

Δικόνα 71 DFD:Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi conta iner-exit

6/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A-0

NODE: T ITLE: NUMBER:Deliver-Receive container-Exit
A0

ticke t

exitirio

contai ner

contai ner

emp ty

truck
empty

truck

full

10 €

gate -in to deliver

20 €

receive export 

contai ner

30 €

gate -out
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο γηα Παξάδνζε 

 

 

 

 

Δικόνα 72 DFD:Δίζοδορ για Παπάδοζη 

 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi conta iner-exit

6/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:gate-in to deliver
A1

empty truck

from  ticket

contai ner

go to lane

work queue

check number

RMG

movem ent

RMG movem ent

press button

10 €

truck driver

gate -in 

20 €

driver go to 

deli ve r

poin t 30 €

comm unication 

for j ob 

prio rities
40 €

the job is 

displayed

 to the rem ote

device te rminal
50 €

read  truckto r 

iden tifier
60 €

receive 

contai ner 

from

trucktor
70 €

leave the

contai ner

to yard
80 €

ente r "job complete"

to the operating

system

1

T ermina l

Opera tion

System
1

T ermina l

Opera tion

System
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Παξαιαβή Δ/Κ 

 

 

 

 

Δικόνα 73 DFD:Παπαλαβή Δ/Κ 

 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi conta iner-exit

6/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:receive export  container
A2

ful l

emp ty truck

ticke t

10 €

driver go to 

receive

poin t

20 €

comm unication 

for j ob 

prio rity

30 €

rem ote device

display 

the job

40 €

read  the trucktor 

regi strati on plate

50 €

go to the exit

60 €

execute "job com plete"  

to the operating

system

1

T ermina l

Opera tion

System 1

T ermina l

Opera tion

System
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Έμνδνο απφ ηνλ ηαζκφ 

 

 

 

 

Δικόνα 74 DFD:Έξοδορ από ηον ηαθμό 

 

 

 

USED AT: AUT HOR:  parthenis DAT E:

REV:PROJECT:  paralavi-paradosi conta iner-exit

6/12 /2010

22/3 /2011

NOT ES:  1   2  3  4   5  6  7   8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICAT ION

READER DAT E CONT EXT:

A0

NODE: T ITLE: NUMBER:gate-out
A3

empty truck

contai ner

full

exitirio

ticke t

inpu t data

ticke t of leave

10 €

welcoming

from  gate cle rk

and  data entry

20 €

phisical 

inspention

30 €

gate  out 

prin t ticket

40 €

exit 

the termina l

1

T ermina l

Opera tion

System
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4.3.2.4 Γιαδικαζία 4: Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος. 

 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Γηαδηθαζία ηεισληαθνχ ειέγρνπ. 

 

 

 

 

 

Δικόνα 75 DFD:Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

8/12/2010

8/12/2010

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:custom release process
A-0

custom documents

containers
containers

new custom documents

custom seal

00 €

custom release process

1

ektelwnistis

1

ektelwnistis

3

custom

employee
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Γηαδηθαζία ηεισληαθνχ ειέγρνπ. 

 

 

 

 

Δικόνα 76 DFD:Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος 

 

 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

8/12/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:custom release process
A0

new custom documents

custom documents

containers

containers

custom seal

marked container

container with seal

10 €

customs broker

enter PPA 

20 €

Custom Check

30 €

Reroute the

containers

to the stack
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δίζνδνο Δθηεισληζηή. 

 

 

 

 

Δικόνα 77 DFD:Δίζοδορ Δκηελυνιζηή 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

8/12/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:customs broker enter PPA 
A1

custom documents

marked container

custom docs

custom docs

inpout data

10 €

community user 

entry

20 €

documents' deposit

for customs checking

30 €

Receiving of documents

40 €

Marking containers 

needed customs checking

1

Terminal

Operating

System
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Σεισληαθφο Έιεγρνο. 

 

 

 

 

Δικόνα 78 DFD:Σελυνιακόρ Έλεγσορ 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

8/12/2010

22/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Custom Check
A2

custom documents new custom documents

containers

marked container

container with seal
custom seal

change status

new job

unit for check

10 €

Give the l ist

with the containers

for Custom Release

20 €

assign jop

to equipment

30 €

The equipment

execute the assigned 

jop. 

40 €

customs officer

checking

1

Terminal

Operating

System
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δπηζηξνθή ηνπ Container ζηελ Νηάλα. 

 

 

 

 

Δικόνα 79 DFD:Δπιζηποθή ηος Container ζηην Νηάνα 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  custom release process

8/12/2010

19/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Reroute the containers to the stack
A3

containers

container with seal

unit l ist

stow plan

job monitoring

10 €

make l ist

with the custom

checked container

20 €

make plan

for transfer

to the stack

30 €

assign the jop

to equipment

40 €

execute the 

job

1

Terminal

Operating

System
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4.3.2.5 Γιαδικαζία 5: Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος 

Δπίπεδν 1 

Γηαδηθαζία: Άθημε-Αλαρψξεζε πινίνπ 

 

 

 

 

Δικόνα 80 DFD:Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  vessel arrival-departure

6/12/2010

23/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:vessel arrival-departure
A-0

ship-voyage detai ls

arrival

application

load-discharge document

load

declaration

time stamp

vessel

invoice

containers

daily event

record

00 €

vessel arrival-departure

1

shipping Agent

2

VTS

1

shipping Agent
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Δπίπεδν 2 

Γηαδηθαζία: Άθημε-Αλαρψξεζε πινίνπ 

 

 

 

 

Δικόνα 81 DFD:Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  vessel arrival-departure

6/12/2010

23/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:vessel arrival-departure
A0

ship-voyage

details

arrival

application

vessel invoice

load-discharge document
containers

time stamp

load

declaration

arrival notice

insert data

vessel departure

bil ling documents daily event record

10 €

Vessel announcement

20 €

prepayment's

calculation

30 €

load/discharge

 jobs

40 €

vessel 's document 

folder creation

50 €

bil ling
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Αλαγγειία Άθημεο Πινίνπ 

 

 

 

 

Δικόνα 82 DFD:Αναγγελία Άθιξηρ Πλοίος 

 

 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  vessel arrival-departure

6/12/2010

23/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A-0

NODE: TITLE: NUMBER:vessel arrival-departure
A0

ship-voyage

details

arrival

application

vessel invoice

load-discharge document
containers

time stamp

load

declaration

arrival notice

insert data

vessel departure

bil ling documents daily event record

10 €

Vessel announcement

20 €

prepayment's

calculation

30 €

load/discharge

 jobs

40 €

vessel 's document 

folder creation

50 €

bil ling
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Τπνινγηζκφο Πξνθαηαβνιήο 

 

 

 

 

Δικόνα 83 DFD:Τπολογιζμόρ Πποκαηαβολήρ 

 

 

 

 

USED AT: AUTHOR:  parthenis DATE:

REV:PROJECT:  vessel arrival-departure

6/12/2010

23/3/2011

NOT ES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING

DRAFT

RECOMMENDED

PUBLICATION
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Δξγαζίεο Πινίνπ 

 

 

 

 

Δικόνα 84 DFD:Δπγαζίερ Πλοίος 
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: πγθέληξσζε Δγγξάθσλ 

 

 

 

 

Δικόνα 85 DFD:ςγκένηπυζη Δγγπάθυν 
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Δπίπεδν 3 

Γηαδηθαζία: Σηκνιφγεζε 

 

 

 

 

Δικόνα 86 DFD: Σιμολόγηζη 
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discrepancy
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Κεθάλαιο 5: Πποηάζειρ βεληιζηοποίηζηρ και αςηομαηοποίηζηρ 

επισειπημαηικών διαδικαζιών  

 

 

5.1 Διζαγυγή 

Οη δηαδηθαζίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ αλαιπηηθά ζην ηέηαξην θεθάιαην επηδέρνληαη κεγάιν βαζκφ 

βειηηζηνπνίεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο θαη ζ’ απηφ ην θεθάιαην επηρεηξείηαη απηή ε δηελέξγεηα, βαζηδφκελε 

πάληα ζηελ ζεσξία πνπ πεξηγξάθηεθε ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. Αλαθέξεηαη ε ζεσξία, ε πξάμε θαη 

νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ησλ βειηηζηνπνηεκέλσλ θαη απηνκαηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ. 

5.1.1 Διζαγυγή νέυν ηεσνολογιών ζηην βεληιζηοποίηζη ηυν διαδικαζιών 

Όπσο είπακε παξαπάλσ ζην θεθάιαην απηφ νη δηαδηθαζίεο ,πνπ πεξηγξάθηεθαλ ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ζα αλαζρεδηαζηνχλ ψζηε λα πξαγκαηνπνηνχληαη πην απνηειεζκαηηθά, γξήγνξα θαη ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζηελ πιεξνθνξία λα είλαη πην εχθνιε γηα ηα εκπιεθφκελα κέξε ζε απηέο. Ο αλαζρεδηαζκφο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζα εληζρπζεί κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ηερλνινγία ησλ Web 

Services αιιά θαη κε ηελ ηερλνινγία ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ππιψλ.  

Σα Web Services ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ αλάπηπμε κίαο εθαξκνγήο κε ηελ νπνία 

απνκαθξπζκέλνη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα ππνβάινπλ αηηήζεηο, λα παξαθνινπζήζνπλ ηελ εμέιημή ηνπο θαη 

λα έρνπλ γεληθά πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ δνπιεία ηνπο θαη πξνεγνπκέλσο ε πξφζβαζε 

ζε απηέο ήηαλ δχζθνιε. Οη ρξήζηεο ζα είλαη ηξηψλ εηδψλ: α) Γηαρεηξηζηέο β) Τπάιιεινη ηνπ Ο.Λ.Π θαη γ) 

πλαιιαζζφκελνη ηνπ Ο.Λ.Π.    Γηα ηελ ηερλνινγία ησλ Web Services έρεη γίλεη εθηεηακέλε αλαθνξά ζε 

πξνεγνχκελα θεθάιαηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζηελ ζπλέρεηα ζα θάλνπκε κηα αλαθνξά γηα ην ηη είλαη  

απηφκαηεο πχιεο θαη πσο ιεηηνπξγνχλ.  

5.1.2 Αςηόμαηερ Πύληρ 

ήκεξα ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν γίλνληαη νη εξγαζίεο ηεο πχιεο απαηηνχλ ηελ παξνπζία ππαιιήινπ 

ζην ζεκείν ειέγρνπ ν νπνίνο ζα θαηαρσξίζεη  κε ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία ηα ζηνηρεία ηνπ νδεγνχ-νρήκαηνο-

Δ/Κ θαη ζα πξαγκαηνπνηήζεη φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο ειέγρνπο ψζηε λα νινθιεξσζεί ε είζνδνο-έμνδνο 

ηνπ νρήκαηνο απφ ηνλ πξνβιήηα. Οη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ε δηαδηθαζία ηεο πχιεο 

λα απηνκαηνπνηεζεί πιήξσο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη κε ειεθηξνληθφ ηξφπν ρσξίο ηελ χπαξμε ππαιιήινπ 

πχιεο φπσο επίζεο κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ 

ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ φπνηε ππάξμεη αλάγθε. Έλαο ηαζκφο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ  
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κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηήο κε δηαθφξνπο ηξφπνπο αλάινγα ηηο αλάγθεο πνπ 

δηακνξθψλνληαη θάζε θνξά θαη λα ιεηηνπξγήζεη είηε κε πιήξσο απηφκαην είηε κε εκηαπηφκαην ηξφπν. 

 

5.1.2.1 Πλήπυρ αςηομαηοποιημένη Λειηοςπγία 

 Γηαδηθαζία Pre-Gate 

 Όπσο γίλεηαη θαη ζήκεξα γηα λα παξαιάβεη ή λα παξαδψζεη έλα φρεκα Δ/Κ ζα πξέπεη πξνεγνπκέλσο 

λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη θαη λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη νηθνλνκηθέο 

εθθξεκφηεηεο πξνο ηνλ Ο.Λ.Π ή ην ηεισλείν φπνπ ρξεηάδεηαη. Ο ζπλαιιαζζφκελνο πνπ ζα δηεθπεξαηψζεη 

ηηο ελέξγεηεο απηέο ζα ζπλδέζεη θαζεκία εξγαζία( π.ρ παξαιαβή, παξάδνζε) κε έλαλ κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ 

ζα είλαη ν αξηζκφο πνπ ζα είλαη απνζεθεπκέλνο ζηελ ειεθηξνληθή θάξηα θαη ζα ππνρξενχηαη λα θέξλεη καδί 

ηνπ ν νδεγφο.  Έηζη γηα παξάδεηγκα αλ έλα φρεκα έρεη ζρεδηαζηεί λα  θέξεη έλα Δ/Κ θαη λα πάξεη θάπνην 

άιιν ζα πξέπεη λα ζπλδεζνχλ θαη νη δχν απηέο εξγαζίεο (θαζεκία ζα έρεη θαη ην δηθφ ηεο job_id) κε ηνλ 

αξηζκφ ηεο ειεθηξνληθήο θάξηαο πνπ ζα θέξεη καδί ηνπ ν νδεγφο. Δπνκέλσο παξαηεξνχκε φηη ε δηαδηθαζία 

δελ αιιάδεη επί ηεο νπζίαο κε ηελ δηαθνξά φηη νη ζπλαιιαζζφκελνη ζα πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ ηηο 

ειεθηξνληθέο θάξηεο ψζηε λα ζπλδένπλ θάζε εηζαγσγή ή εμαγσγή Δ/Κ κε ηνλ κνλαδηθφ αξηζκφ πνπ θέξεη ε 

θάξηα. 

 

 Γηαξξχζκηζε ηεο πχιεο  

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο πχιεο κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν είλαη απαξαίηεην λα δηακνξθσζεί ν ρψξνο 

θαηάιιεια γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ. Ο εμνπιηζκφο κε ηνλ νπνίν ζα έξρεηαη ζε 

επαθή ν νδεγφο  θαηά ηελ είζνδν ζα βξίζθεηαη ζε 2 ζεκεία ηα νπνία ζα απέρνπλ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε 

πεξίπνπ 100 κέηξσλ. ην πξψην ζεκείν πνπ ζα θαηαθηάλεη ν νδεγφο ζα ππάξρεη έλαο αλαγλψζηεο θαξηψλ 

πνπ ζα δηαβάδεη ηελ ειεθηξνληθή θάξηα πνπ ζα έρεη πξνκεζεπηεί. Ζ αλάγλσζε ηεο θάξηαο δελ ζα απαηηεί 

λα θαηέβεη ν νδεγφο απφ ην φρεκα. Γίπια απφ ηνλ αλαγλψζηε ζα ππάξρεη έλαο ζάιακνο πνπ ζα 

θσηνγξαθίδεη ην Δ/Κ θαη ην φρεκα. Ο ζάιακνο απηφο ζα είλαη νπζηαζηηθά κηα πχιε πνπ δεκηνπξγεί ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζθίαζεο γηα λα γίλεη ην ζθαλάξηζκα ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ Δ/Κ. Δπνκέλσο ζην ζεκείν 

απηφ φιεο νη ισξίδεο εηζφδνπ ζα ελψλνληαη ζε κία πνπ ζα θαηαιήγεη ζηνλ ζάιακν ζθαλαξίζκαηνο. ηελ 

ζπλέρεηα ν δξφκνο πξννδεπηηθά ζα δηαπιαηχλεηαη. ε απφζηαζε 100 πεξίπνπ κέηξσλ απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο 

απηέο ζα ππάξρεη ην δεχηεξν ζχζηεκα απφ ην νπνίν ν νδεγφο ζα παίξλεη απηφκαηα εθηππσκέλν ην εηζηηήξην 

ηνπ πξνο ηνλ πξνβιήηα. Έλα ηέηνην ζχζηεκα εθηχπσζεο ζα ππάξρεη γηα θάζε ισξίδα δξφκνπ. 

Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία απαξαίηεην είλαη λα δεκηνπξγεζεί θαη κία ισξίδα γηα ηα θνξηία πνπ είηε νη 

δηαζηάζεηο ηνπο δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα πεξάζνπλ απφ ηελ πχιε, είηε γηα δηαθφξνπο ιφγνπο ε 
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απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία δελ κπνξεί λα νινθιεξσζεί. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ζα αθνινπζείηε  

ρεηξνθίλεηε δηαδηθαζία αλάινγα κε ηε ζεκεξηλή απφ ππάιιειν νπνίνο ζα βξίζθεηαη ζε εηδηθά 

δηακνξθσκέλν ρψξν θαη ζα έρεη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Ο εμνπιηζκφο θαη ε δηαξξχζκηζε ζηελ έμνδν ζα είλαη αλάινγνο κε απηφλ ηεο εηζφδνπ. Ζ δηαξξχζκηζε 

ηνπ ρψξνπ ζρεκαηηθά θαίλεηαη παξαθάησ. 

 

 
Δικόνα 87 Γιαππύθμιζη ηος σώπος Διζόδος 

 Απηφκαηε Λεηηνπξγία  

 Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο ν νδεγφο θαηαθηάλεη ζηνλ 

ρψξν ηεο πχιεο, θαη νδεγείηαη πξνο ηνλ αλαγλψζηε θαξηψλ. Υσξίο λα θαηέβεη απφ ην φρεκα δηαβάδεηαη 

απφ ηνλ αλαγλψζηε ε θάξηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ην φρεκα πεξλά απφ ηελ πχιε νπηηθήο αλαγλψξηζεο 

ραξαθηήξσλ (OCR Portal). Δθεί ην φρεκα θσηνγξαθίδεηαη θαη αλαγλσξίδεηαη ν αξηζκφο πηλαθίδαο ηνπ θαη ν 

αξηζκφο ηνπ Δ/Κ( ηππηθέο πξνδηαγξαθέο θαηαζθεπαζηψλ είλαη 3 δεπηεξφιεπηα γηα θάζε πέξαζκα νρήκαηνο 

θαη 98% επηηπρία ζηελ αλάγλσζε ησλ αξηζκψλ). Σν ζχζηεκα ηελ ζηηγκή απηή ζπλδέεη ηα ζηνηρεία 

νρήκαηνο, νδεγνχ θαη Δ/Κ κε ηηο εξγαζίεο πνπ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί απφ ην pre-gate θαη απνθαζίδεη  πνπ 

ζα ζηείιεη ηνλ νδεγφ. ηελ ζπλέρεηα ν νδεγφο επηιέγεη κηα δηαζέζηκε ισξίδα θαζεκία απφ ηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλεη θαη κία ζπζθεπή εθηχπσζεο πνπ ηνπ εθηππψλεη έλα θνππφλη ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ζε πνην 

ζεκείν ζα πάεη ην φρεκα λα παξαιάβεη ή λα παξαδψζεη ην Δ/Κ. 

Καηά ηελ έμνδν ηνπ νρήκαηνο απφ ηελ πχιε ην φρεκα πεξλά πάιη απφ ηελ πχιε νπηηθήο 

αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ (OCR Portal), θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνπ 

εθηππψλεηαη έλα ραξηί κε ηελ εκεξνκελία /ψξα, ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ 

Δ/Κ.  
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 Ζκηαπηφκαηε Λεηηνπξγία ( Παξνπζία Τπαιιήινπ Πχιεο) 

ηελ εκηαπηφκαηε ιεηηνπξγία ηεο πχιεο ε δηαδηθαζία ηνπ Gate in γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν κε ηελ 

Απηφκαηε Λεηηνπξγία κε ηελ δηαθνξά φηη ην εθηππσκέλν εηζηηήξην ν νδεγφο δελ ην παίξλεη απφ ην 

κεράλεκα αιιά απφ ηνλ ππάιιειν ηεο πχιεο ν νπνίνο βξίζθεηαη εθεί θαη γηα λα ιχλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

ηπρφλ πξνθχπηνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή ν Τπάιιεινο Πχιεο παξαδίδεη ζηνλ νδεγφ θαη έλα RFID ζην 

νπνίν έρεη απνζεθεχζεη ηηο εξγαζίεο πνπ πξφθεηηαη λα θάλεη ην φρεκα (παξαιαβή-παξάδνζε ή θαη ηα δχν) 

θαη ην νπνίν ν νδεγφο ην επηδεηθλχεη ζε θαηάιιεινπο αλαγλψζηεο ζηα ζεκεία παξαιαβήο-παξάδνζεο ψζηε 

λα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ νη ρεηξηζηέο ησλ κεραλεκάησλ πνην Δ/Κ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν φρεκα. 

Γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ έρνπκε επηιέμεη ηελ 

ιεηηνπξγία κε εκηαπηφκαην ηξφπν θαη ηελ ρξήζε ησλ RFID.  

  

5.2 Νέερ Γιαδικαζίερ .ΔΜΠΟ 

5.2.1 Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπάδοζη Δ/Κ  

 ε λαπηηιηαθή εηαηξία ζέιεη λα ζηείιεη φρεκα γηα παξάδνζε Δ/Κ, ν ππάιιεινο ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξίαο εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα κε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί 

απφ ηνλ Ο.Λ.Π θαη επηιέγεη ην web service ― Νέα πξναλαγγειία Δ/Κ‖ . ηελ ζπλέρεηα επηιέγεη ην web 

service  «Πξναλαγγειζέληα Δ/Κ» θαη ειέγρεη φηη νη πξναλαγγειίεο έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο. Αθνινχζσο 

επηιέγεη ην web service  «Νέα Ραληεβνχ» θαη θάλεη θαηαρψξεζε ηνπ Ραληεβνχ ζην ζχζηεκα. Ο κεηαθνξέαο 

είλαη πιένλ έηνηκνο λα έξζεη ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Όηαλ θηάλεη ζηνλ ηαζκφ πεξλά απφ ην 

εηδηθφ ―Portal‖ φπνπ γίλεηε Φσηνγξάθεζε ηνπ Δ/Κ θαη ζάξσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ Δ/Κ θαη ηεο πηλαθίδαο ηνπ 

θνξηεγνχ. Μεηά ν ππάιιεινο πχιεο ππνδέρεηαη ηνλ κεηαθνξέα θαη θάλεη έιεγρν αλ έρεη ππάξμεη 

«Ραληεβνχ παξαιαβήο Δ/Κ. Ο ππάιιεινο δηαζηαπξψλεη ηνλ  αξηζκφ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο ζην 

ξαληεβνχ θαη ζηελ θάκεξα θαη νινθιεξψλεη ηελ δηαδηθαζία gate in ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. ηελ 

ζπλέρεηα ν Τπάιιεινο πχιεο παίξλεη έλα RFID θαη κέζσ ηνπ εηδηθνχ ππέξπζξνπ πνκπνδέθηε απνζεθεχεη 

ηελ ζπλαιιαγή θαη ηνλ αξηζκφ θπθινθνξίαο ζην RFID. Ο ππάιιεινο πχιεο εθδίδεη ην εηζηηήξην, ν 

κεηαθνξέαο ην παξαιακβάλεη καδί κε ην RFID θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ζηαζκφ.  
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Πίνακασ 9 Είςοδοσ μεταφορζα από πφλθ για παράδοςθ Ε/Κ 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα ζε 

ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  

Οληφηεηα 

1 

Ο ππάιιεινο ηεο λαπηηιηαθήο 

εηαηξίαο εηζάγεηαη ζην 

ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα κε 

ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ 

θσδηθφ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί 

απφ ηνλ Ο.Λ.Π. 

- 1 
λαπηηιηαθή 

εηαηξία 
εθαξκνγή 

2 
Δπηιέγεη ην web service ― Νέα 

πξναλαγγειία Δ/Κ‖  
1 1 

λαπηηιηαθή 

εηαηξία 
εθαξκνγή 

3 
πκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία ηνπ 

Δ/Κ θαη παηά "Γεκηνπξγία" 
2 1 

λαπηηιηαθή 

εηαηξία 
εθαξκνγή 

4 

Δπηιέγεη ην web service 

«Πξναλαγγειζέληα Δ/Κ» θαη 

ειέγρεη φηη νη πξναλαγγειίεο 

έρνπλ πεξάζεη επηηπρψο  

3 1 
λαπηηιηαθή 

εηαηξία 
εθαξκνγή 

5 
Δπηιέγεη ην web service «Νέα 

Ραληεβνχ» 
1 1 

λαπηηιηαθή 

εηαηξία 
εθαξκνγή 

6 
Κάλεη θαηαρψξεζε ηνπ 

«Ραληεβνχ» ζην ζχζηεκα. 
5 1 

λαπηηιηαθή 

εηαηξία 
εθαξκνγή 

7 
Δίζνδνο κεηαθνξέα ζην 

ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 
6 5 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 

8 

Φσηνγξάθεζε ηνπ Δ/Κ θαη 

ζάξσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ Δ/Κ 

θαη ηεο πηλαθίδαο ηνπ 

θνξηεγνχ. 

7 1 κεηαθνξέαο 
Τπάιιεινο 

Πχιεο 

9 

Τπνδνρή ηνπ κεηαθνξέα απφ 

ηνλ ππάιιειν πχιεο θαη 

έιεγρνο αλ έρεη ππάξμεη 

«Ραληεβνχ παξαιαβήο Δ/Κ. 

8 3 κεηαθνξέαο 
Τπάιιεινο 

Πχιεο 
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5.2.2 Δίζοδορ μεηαθοπέα από πύλη για παπαλαβή Δ/Κ  

 

Σν Δ/Κ εθθνξηψλεηαη απφ ην πινίν κε ηελ βνήζεηα ησλ γεξαλνγεθπξψλ θαη ζηελ ζπλέρεηα  

απνηίζεηαη ζην πξναχιην. Ο εθηεισληζηήο  εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα κε ην φλνκα ρξήζηε θαη 

ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί απφ ηνλ Ο.Λ.Π θαη επηιέγεη  «Πξνγξακκαηηζκέλα Πινία» απφ φπνπ 

βιέπεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ πινίσλ θαη ειέγρεη αλ ην Δ/Κ έρεη θηάζεη ζην ιηκάλη.  Δίζνδνο 

εθηεισληζηή ζηνπο βεβαησηέο Ο.Λ.Π (Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – Δζφδσλ) θαη 

πξνζθφκηζε εγγξάθσλ (δηαηαθηηθή, δηαζάθεζε) . Ο ππάιιεινο ηνπ Ο.Λ.Π παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα. ηελ 

ζπλέρεηα θάλεη έιεγρνο εγγξάθσλ θαη ηαπηνπνίεζε κε ζηνηρεία πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Αλ ην Δ/Κ 

είλαη φλησο ζηνλ πξνβιήηα ν ππάιιεινο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θάλεη απνδέζκεπζε 

λαπηηιηαθήο θαη ζθξαγίδεη ηελ δηαζάθεζε. Καηφπηλ παξαδίδεη ηα δηθαηνινγεηηθά. Δίζνδνο εθηεισληζηή ζην 

ηεισλείν, Αίηεζε εθηεισληζκνχ, Παξάδνζε εγγξάθσλ θαη πιεξσκή ηειψλ, παξαιαβή θίηξηλεο/κπιε άδεηαο 

ή ζήκαλζε ζηελ δηαζάθεζε  γηα ηεισληαθφ έιεγρν. Δίζνδνο εθηεισληζηή ζηνλ Ο.Λ.Π- βεβαησηέο Ο.Λ.Π 

(Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – Δζφδσλ). Παξαιαβή εγγξάθσλ θαη ζρεδηαζκφο ηνπ Δ/Κ 

γηα ηεισληαθφ έιεγρν (εθφζνλ έρεη γίλεη ζήκαλζή ηνπο γηα ηεισληαθφ έιεγρν). Απνρψξεζε ηνπ 

εθηεισληζηή απφ ηνλ ηαζκφ Δ/Κ. Πξαγκαηνπνίεζε ηεισληαθνχ ειέγρνπ. Ο εθηεισληζηήο ζηελ ζπλέρεηα 

πάεη ζην ηεισλείν θαη θάλεη παξαιαβή απφ ηεισλείν απνηειεζκάησλ ειέγρνπ θαη παξαιαβή κπιε/θίηξηλεο 

10 

Γηαζηαχξσζε ηνπ αξηζκνχ 

θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο 

ζην ξαληεβνχ θαη ζηελ θάκεξα 

θαη νινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο gate in ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

    

11 

Απνζήθεπζε απφ ηνλ 

ππάιιειν πχιεο ηεο 

ζπλαιιαγήο ζην RFID θαη 

παξάδνζή ηνπ ζηνλ 

κεηαθνξέα. 

9 1 κεηαθνξέαο 
Τπάιιεινο 

Πχιεο 

12 Έθδνζε εηζηηεξίνπ. 10 1 κεηαθνξέαο 
Τπάιιεινο 

Πχιεο 

13 
Παξαιαβή εηζηηεξίνπ, RFID 

θαη είζνδνο ζηνλ ζηαζκφ. 
11 1 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 
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αδείαο. Δίζνδνο εθηεισληζηή ζηνλ ΟΛΠ. Δίζνδνο εθηεισληζηή ζηνλ Ο.Λ.Π- βεβαησηέο Ο.Λ.Π (Σκήκαηνο 

Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ – Δζφδσλ). Παξαιαβή, δηαηαθηηθήο, δηαζάθεζεο, κπιε/θίηξηλεο 

αδείαο.Ο ππάιιεινο κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θάλεη απνδέζκεπζε λαπηηιηαθήο θαη εθδίδεη 

ηηκνιφγην κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη είζνδνο εθηεισληζηή ζην ηακείν 

θαη δψζε Α.Φ.Μ. Ο ηακίαο κε βάζε ην Α.Φ.Μ βξίζθεη ην ηηκνιφγην ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ην 

εθηππψλεη. Ο εθηεισληζηήο δίλεη ηα ρξήκαηα θαη ν ηακίαο ηα παξαιακβάλεη θαη δίλεη ην εθηππσκέλν 

ηηκνιφγην ζηνλ εθηεισληζηή. Ο εθηεισληζηήο δίλεη έλα αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ ζηνλ κεηαθνξέα. Ο 

κεηαθνξέαο εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα κε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη 

πξνκεζεπηεί απφ ηνλ Ο.Λ.Π θαη επηιέγεη «Ραληεβνχ» θαη θάλεη θαηαρψξεζε ηνπ «Ραληεβνχ» ζην ζχζηεκα. 

Δίζνδνο κεηαθνξέα ζην ζηαζκφ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ. Όηαλ θηάλεη ζηνλ ηαζκφ πεξλά απφ ην εηδηθφ 

―Portal‖ φπνπ γίλεηε Φσηνγξάθεζε ηνπ Δ/Κ θαη ζάξσζε ηεο πηλαθίδαο ηνπ θνξηεγνχ. Μεηά ν ππάιιεινο 

πχιεο ππνδέρεηαη ηνλ κεηαθνξέα θαη θάλεη έιεγρν αλ έρεη ππάξμεη «Ραληεβνχ παξάδνζεο Δ/Κ. Τπνδνρή 

ηνπ κεηαθνξέα απφ ηνλ ππάιιειν πχιεο θαη θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ (αξηζκφ θπθινθνξίαο , ηνλ 

αξηζκφ αλαγλψξηζεο ληαιίθαο «BAT number»). Απνζήθεπζε απφ ηνλ ππάιιειν πχιεο ηεο ζπλαιιαγήο ζην 

RFID θαη παξάδνζή ηνπ ζηνλ κεηαθνξέα. 

Ο νδεγφο παξαδίδεη ζηνλ ππάιιειν πχιεο ην αληίγξαθνπ ηνπ ηηκνινγίνπ. Ο ππάιιεινο πχιεο 

αλαδεηά κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ην ηηκνιφγην θαη εθδίδεη εηζηηήξην. Ο νδεγφο παξαιακβάλεη 

ην εηζηηήξην θαη εηζάγεηαη ζηνλ ζηαζκφ.   

 

Πίνακασ 10 Είςοδοσ μεταφορζα από πφλθ για παραλαβι Ε/Κ 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα 

ζε ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  Οληφηεηα 

1 

Σν Δ/Κ εθθνξηψλεηαη 

απφ ην πινίν θαη 

απνηίζεηαη ζην πξναχιην 

-  - Ο.Λ.Π 

2 

Ο εθηεισληζηήο  

εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλα κε ην 

φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ 

θσδηθφ πνπ έρεη 

πξνκεζεπηεί απφ ηνλ 

Ο.Λ.Π  

1 10 εθηεισληζηήο εθαξκνγή 
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3 

Βιέπεη ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ 

πινίσλ θαη ειέγρεη αλ ην 

Δ/Κ έρεη θηάζεη ζην 

ιηκάλη.  

2 1 εθηεισληζηήο εθαξκνγή 

4 

Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζηνπο βεβαησηέο Ο.Λ.Π 

θαη πξνζθφκηζε 

εγγξάθσλ (δηαηαθηηθή, 

δηαζάθεζε) .  

3 10 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

5 Παξαιαβή εγγξάθσλ 4 1 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

6 

Έιεγρνο εγγξάθσλ θαη 

ηαπηνπνίεζε κε ζηνηρεία 

πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο 

5 2 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

7 

Αλ ην Δ/Κ είλαη φλησο 

ζηνλ πξνβιήηα -

>Απνδέζκεπζε 

λαπηηιηαθήο θαη 

ζθξάγηζε δηαζάθεζε. 

Παξάδνζε 

δηθαηνινγεηηθψλ.  

6 1 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

8 

Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζην ηεισλείν, Αίηεζε 

εθηεισληζκνχ, 

Παξάδνζε εγγξάθσλ θαη 

πιεξσκή ηειψλ, 

παξαιαβή θίηξηλεο/κπιε 

άδεηαο ή ζήκαλζε ζηελ 

δηαζάθεζε  γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν. 

7 20 -  
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9 
Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζηνλ Ο.Λ.Π- βεβαησηέο.   
8 10 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

10 

Παξαιαβή εγγξάθσλ θαη 

ζρεδηαζκφο ηνπ Δ/Κ γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν. 

9 2 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

11 Σεισληαθφο έιεγρνο.  10 1440 
Σεισληαθφο 

Τπάιιεινο 
Ο.Λ.Π 

12 

Παξαιαβή απφ ηεισλείν 

απνηειεζκάησλ ειέγρνπ 

θαη παξαιαβή 

κπιε/θίηξηλεο αδείαο.  

8,12 1440 -  

13 
Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζηνλ νιπ 
12 10 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

14 

Παξαιαβή, δηαηαθηηθήο, 

δηαζάθεζεο, 

κπιε/θίηξηλεο αδείαο. 

13 3 εθηεισληζηήο 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

15 

Απνδέζκεπζε ηεισλίνπ 

(custom release) θαη 

έθδνζε ηηκνινγίνπ. 

14 5 - 

Τπάιιεινο ηκήκαηνο  

Σκήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

– Δζφδσλ 

16 

Δίζνδνο εθηεισληζηή 

ζην ηακείν θαη δψζε 

Α.Φ.Μ 

15 3 εθηεισληζηήο Σακίαο 

17 

Με βάζε ην Α.Φ.Μ βξεο 

ην ηηκνιφγην θαη 

εθηχπσζέ ην. 

16 2 - Σακίαο 

18 
Γψζε ηα ρξήκαηα ζηνλ 

ηακεία 
17 1 εθηεισληζηήο Σακίαο 
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19 
Παξαιαβή ρξεκάησλ θαη 

παξάδνζε ηηκνινγίνπ 
18 1 εθηεισληζηήο Σακίαο 

20 Παξαιαβή ηηκνινγίνπ. 19 1 εθηεισληζηήο Σακίαο 

21 

Παξάδνζε αληίγξαθνπ 

ηηκνινγίνπ ζηνλ 

κεηαθνξέα 

20  εθηεισληζηήο Σακίαο 

22 

Ο κεηαθνξέαο εηζάγεηαη 

ζην ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλα κε ην 

φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ 

θσδηθφ πνπ έρεη 

πξνκεζεπηεί απφ ηνλ 

Ο.Λ.Π 

21 1 κεηαθνξέαο εθαξκνγή 

23 
Δπηιέγεη ην web service 

«Ραληεβνχ» 
22 1 κεηαθνξέαο εθαξκνγή 

24 

Κάλεη θαηαρψξεζε ηνπ 

«Ραληεβνχ» ζην 

ζχζηεκα. 

23 1 κεηαθνξέαο εθαξκνγή 

25 

Δίζνδνο κεηαθνξέα ζην 

ζηαζκφ 

εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.  

24 5 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

26 
άξσζε ηεο πηλαθίδαο 

ηνπ θνξηεγνχ. 
25 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

27 

Τπνδνρή ηνπ κεηαθνξέα 

απφ ηνλ ππάιιειν πχιεο 

θαη έιεγρνο αλ έρεη 

ππάξμεη «Ραληεβνχ 

παξαιαβήο Δ/Κ. 

26 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

28 

Γηαζηαχξσζε ηνπ 

αξηζκνχ θπθινθνξίαο 

ηνπ νρήκαηνο ζην 

ξαληεβνχ θαη ζηελ 

θάκεξα.  

27    
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5.2.3 Παπαλαβή/Παπάδοζη Δ/Κ από ηον ηαθμό-Έξοδορ. 

Ο κεηαθνξέο εηζέξρεηαη ζηνλ ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (.ΔΜΠΟ) θνξησκέλνο κε ην Δ/Κ γηα 

παξάδνζε. Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ην εηζηηήξην παξάδνζεο, θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν παξάδνζεο 

ηνπ Δ/Κ. Ο κεηαθνξέαο πεξλάεη ην RFID ζηνλ αλαγλψζηε. Αλακνλή ζην ζεκείν παξάδνζεο. Δκθαλίδεηαη 

ζηελ νζφλε ηνπ αζχξκαηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ρεηξηζηή RMG ε εξγαζία. Ο ρεηξηζηήο αλαγλσξίδεη ην 

δηαθξηηηθφ ηνπ κεηαθνξέα, επηιέγεη ηελ θαηάιιειε εξγαζία ζην αζχξκαην ηεξκαηηθφ ηνπ, νινθιεξψλεη ηελ 

εξγαζία θαη παξαιακβάλεη ην Δ/Κ. Δλαπφζεζε ηνπ Δ/Κ ζηελ ληάλα. ηελ ζπλέρεηα ν νδεγφο ζα παξαιάβεη 

θάπνην άιιν Δ/Κ θαη κε βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ ην εηζηηήξην παξαιαβήο, θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν 

παξαιαβήο ηνπ Δ/Κ. Αλακνλή ζην ζεκείν παξαιαβήο. Ο κεηαθνξέαο πεξλάεη ην RFID ζηνλ αλαγλψζηε. 

Αλακνλή ζην ζεκείν παξαιαβήο. Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ αζχξκαηνπ ηεξκαηηθνχ ηνπ ρεηξηζηή RMG ε 

εξγαζία. Ο ρεηξηζηήο αλαγλσξίδεη ην δηαθξηηηθφ ηνπ κεηαθνξέα, επηιέγεη ηελ θαηάιιειε εξγαζία ζην 

αζχξκαην ηεξκαηηθφ ηνπ, νινθιεξψλεη ηελ εξγαζία θαη παξαδίδεη ην Δ/Κ. Αλαρψξεζε ηνπ κεηαθνξέα πξνο 

29 

Παξάδνζε ζηνλ 

ππάιιειν πχιεο ηνπ 

αληίγξαθνπ ηνπ 

ηηκνινγίνπ 

28 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

30 
Αλαδήηεζε ηηκνινγίνπ 

θαη έθδνζε εηζηηεξίνπ. 
29 2 - Τπάιιεινο Πχιεο 

31 

Απνζήθεπζε απφ ηνλ 

ππάιιειν πχιεο ηεο 

ζπλαιιαγήο ζην RFID 

θαη παξάδνζή ηνπ ζηνλ 

κεηαθνξέα. 

30 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

32 

Οινθιήξσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο gate in ζην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. 

Έθδνζε εηζηηεξίνπ. 

31 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 

33 

Παξαιαβή εηζηηεξίνπ, 

RFID θαη είζνδνο ζηνλ 

ζηαζκφ. 

32 1 κεηαθνξέαο Τπάιιεινο Πχιεο 
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ηελ έμνδν. ηελ ζπλέρεηα ν νδεγφο θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ έμνδν φπνπ θαη  πεξλά απφ ην εηδηθφ ―Portal‖ 

φπνπ γίλεηε Φσηνγξάθεζε ηνπ Δ/Κ θαη ζάξσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ Δ/Κ θαη ηεο πηλαθίδαο ηνπ θνξηεγνχ. ηε 

ζπλέρεηα ηνλ ππνδέρεηαη ν ππάιιεινο πχιεο εμφδνπ. Ο νδεγφο παξαδίδεη ην εηζηηήξην. Ο Τπάιιεινο Πχιεο 

Παξαιακβάλεη ην εηζηηήξην, θάλεη θπζηθφ έιεγρν ηνπ αξηζκνχ θπθινθνξίαο νρήκαηνο θαη ηνπ Δ/Κ. ηελ 

ζπλέρεηα θαηαρσξεί ηελ ζπλαιιαγή ζην ζχζηεκα(gate-out) θαη εθηππψλεη ην εμηηήξην. Ο νδεγφο 

παξαιακβάλεη ην εμηηήξην θαη αλαρσξεί απφ ηνλ ζηαζκφ. 

 

Πίνακασ 11  Παραλαβι/Παράδοςθ Ε/Κ από τον Στακμό-Ζξοδοσ 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα ζε 

ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  

Οληφηεηα 

1 

Δίζνδνο κεηαθνξέα ζηνλ 

ζηαζκφ. 

 

- 1 κεηαθνξέαο 
Τπεχζπλνο 

πξναπιίνπ 

2 

Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ 

ην εηζηηήξην παξάδνζεο, 

θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν 

παξάδνζεο ηνπ Δ/Κ. 

1 2 κεηαθνξέαο 
Τπεχζπλνο 

πξναπιίνπ 

3 

Ο κεηαθνξέαο πεξλάεη ην 

RFID ζηνλ αλαγλψζηε. 

Αλακνλή ζην ζεκείν 

παξαιαβήο 

2 8 κεηαθνξέαο 
Αλαγλψζηεο 

RFID 

4 
Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

ρεηξηζηή RMG ε εξγαζία. 
3 1 κεηαθνξέαο ρεηξηζηήο 

6 
Δλαπφζεζε ηνπ Δ/Κ ζηελ 

ληάλα. 
4 2  ρεηξηζηήο 

7 

Με βάζε ηηο θαηεπζχλζεηο απφ 

ην εηζηηήξην παξαιαβήο, 

θαηεπζχλεηαη ζην ζεκείν 

παξαιαβήο ηνπ Δ/Κ. 

1 3 κεηαθνξέαο 
Τπεχζπλνο 

πξναπιίνπ 

8 

Ο κεηαθνξέαο πεξλάεη ην 

RFID ζηνλ αλαγλψζηε. 

Αλακνλή ζην ζεκείν 

παξαιαβήο. 

7 1 κεηαθνξέαο 
Αλαγλψζηεο 

RFID 
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5.2.4 Άθιξη-Ανασώπηζη πλοίος 

Ο ππάιιεινο ηεο λαπηηιηαθήο εηαηξίαο εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα κε ην φλνκα ρξήζηε 

θαη ηνλ θσδηθφ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί απφ ηνλ Ο.Λ.Π θαη επηιέγεη ην web service ―Νέα Πξναλαγγειία 

Πινίνπ ‖ θαη πξαγκαηνπνηεί ηελ αλαγγειία άθημεο ηνπ πινίνπ. ηελ ζπλέρεηα επηιέγεη Δπηιέγεη ην web 

service ― Νέν Γειηίν θνξηνεθθνξησηηθψλ  εξγαζηψλ ‖ θαη ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία. Αλ πξφθεηηαη γηα λέν 

πινίν απνζηέιινληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη γίλεηαη θαηαρψξεζή ηνπ ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα απφ 

ππάιιειν Ο.Λ.Π. Αθνχ γίλνπλ ηα παξαπάλσ βήκαηα γίλεηε θαη ν Πξνγξακκαηηζκφο (απφ ππάιιειν Ο.Λ.Π  

ηνπ ηκήκαηνο ΣΔΚΔ ηεο δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη επηβαηψλ) ηεο αθξηβήο ζέζεο πνπ ζα δέζεη 

ην πινίν. Καηαρψξεζή ηνπ ζην  ην web service ―Νένο  Πξνγξακκαηηζκφο πινίνπ ‖. Δλεκέξσζε ηνπ 

επνπηείνπ  ηεο Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ γηα ηελ ζέζε θαη ηελ ψξα πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί λα δέζεη ην πινίν 

απφ ηελ εθαξκνγή. Σν ηκήκα απνηίκεζεο .ΔΜΠΟ ππνινγίδεη ηελ πξνθαηαβνιή πνπ πξέπεη λα πιεξψζεη  

ν πξάθηνξαο θαη αλνίγεη νηθνλνκηθφ θάθειν. Ο πξάθηνξαο ζηελ ζπλέρεηα πιεξψλεη ειεθηξνληθά ηελ 

πξνθαηαβνιή. Σν ηκήκα απνηίκεζεο ζηελ ζπλέρεηα θάλεη έιεγρν ησλ πιεξσκψλ. Σν πινίν έξρεηαη θαη 

γίλνληαη νη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο. Σν πινίν ζηελ ζπλέρεηα αλαρσξεί. Ο ππάιιεινο ηνπ VTS (vessel 

9 
Δκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε ηνπ 

ρεηξηζηή RMG ε εξγαζία. 
8 1 κεηαθνξέαο ρεηξηζηήο 

10 

Αλαγλψξηζε δηαθξηηηθνχ ηνπ 

κεηαθνξέα θαη παξάδνζε ηνπ 

Δ/Κ 

9 3 κεηαθνξέαο ρεηξηζηήο 

11 

Τπνδνρή ηνπ κεηαθνξέα απφ 

ηνλ ππάιιειν πχιεο εμφδνπ 

θαη παξάδνζε ησλ εηζηηεξίσλ 

θαη ηνπ RFID. 

6,9 3 κεηαθνξέαο 
Τπάιιεινο 

Πχιεο 

12 

Φσηνγξάθεζε ηνπ Δ/Κ θαη 

ζάξσζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ Δ/Κ 

θαη ηεο πηλαθίδαο ηνπ 

θνξηεγνχ. Παξαιαβή ησλ 

εηζηηεξίσλ.  

 

11 1 κεηαθνξέαο 
Μεράλεκα 

άξσζεο 

13 

Καηαρψξεζε ζπλαιιαγήο ζην 

ζχζηεκα(gate-out) θαη 

εθηχπσζε εμηηεξίνπ.  

12 1 κεηαθνξέαο 
Τπάιιεινο 

Πχιεο 

14 
Παξαιαβή εμηηεξίνπ θαη 

αλαρψξεζε απφ ηνλ ζηαζκφ. 
13 1 κεηαθνξέαο 

Τπάιιεινο 

Πχιεο 
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traffic service) εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα  θαη θαηαρσξεί ηελ ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ 

πινίνπ. ηε ζπλέρεηα ν ππάιιεινο ηνπ πινεγηθνχ ζηαζκνχ  εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα  θαη 

θαηαρσξεί ηελ ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ πινίνπ. Ο ππάιιεινο ηνπ πινεγηθνχ ζηαζκνχ  εηζάγεηαη 

ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα  θαη θαηαρσξεί ηελ ψξα άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ πινίνπ. Σν ηκήκα 

εζφδσλ θάλεη ηηκνιφγεζε πιεπξηζηηθψλ θαη έθδνζε ηηκνινγίσλ. Δμφθιεζε ηηκνινγίνπ απφ πξάθηνξα κε 

ειεθηξνληθή πιεξσκή ζην ηκήκα εζφδσλ  ηεο δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη επηβαηψλ. Μεηά ηελ 

απνπεξάησζε ην γξαθείν απνηίκεζεο ηεο Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ δεκηνπξγεί ηηκνιφγηα επί πηζηψζε. Ο 

πξάθηνξαο εμεηάδεη ην ηηκνιφγην θαη απνζηέιιεη παξαηεξήζεηο. Σέινο γίλεηαη ζπκςεθηζκφο κε ηελ 

πξνθαηαβνιή θαη πιεξσκή ειεθηξνληθά ηεο δηαθνξάο απφ ηνλ λαπηηιηαθφ πξάθηνξα.  

 

 

Πίνακασ 12 Άφιξθ-Αναχώρθςθ πλοίου 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα 

ζε ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  

Οληφηεηα 

1 

Ο ππάιιεινο ηεο 

λαπηηιηαθήο εηαηξίαο 

εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλα κε ην 

φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ 

θσδηθφ πνπ έρεη 

πξνκεζεπηεί απφ ηνλ 

Ο.Λ.Π 

- 1 Ναπηηιηαθή Δθαξκνγή 

2 

Δπηιέγεη ην web service 

―Νέα Πξναλαγγειία 

Πινίνπ ‖ θαη 

πξαγκαηνπνηεί ηελ 

αλαγγειία άθημεο ηνπ 

πινίνπ. 

1 1 Ναπηηιηαθή Δθαξκνγή 

3 

Δπηιέγεη ην web service ― 

Νέν Γειηίν 

θνξηνεθθνξησηηθψλ  

εξγαζηψλ ‖ θαη 

ζπκπιεξψλεη ηα ζηνηρεία. 

2 1 Ναπηηιηαθή Δθαξκνγή 
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4 

Αλ πξφθεηηαη γηα λέν πινίν 

απνζηέιινληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη 

γίλεηαη θαηαρψξεζή ηνπ 

ζην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα απφ ππάιιειν 

Ο.Λ.Π 

1 2 Ναπηηιηαθή 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

5 

Πξνγξακκαηηζκφο απφ 

ππάιιειν Ο.Λ.Π  ηνπ 

ηκήκαηνο ΣΔΚΔ ηεο 

δηεχζπλζεο εμππεξέηεζεο 

πινίσλ θαη επηβαηψλ ηεο 

αθξηβήο ζέζεο πνπ ζα δέζεη 

ην πινίν. Καηαρψξεζή ηνπ 

ζην  ην web service ―Νένο  

Πξνγξακκαηηζκφο πινίνπ 

‖. 

2 5 - 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ 

6 

Δλεκέξσζε ηνπ επνπηείνπ  

ηεο Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ 

γηα ηελ ζέζε θαη ηελ ψξα 

πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί 

λα δέζεη ην πινίν απφ ηελ 

εθαξκνγή. 

2,3,5 1 - 

Σκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνχ 

Φνξηνεθθφξησζεο 

Πινίσλ θαη 

Καηαλνκήο 

Δξγαζηψλ -

Δπνπηείν 

7 

Σν ηκήκα απνηίκεζεο 

.ΔΜΠΟ ππνινγίδεη ηελ 

πξνθαηαβνιή πνπ πξέπεη 

λα πιεξψζεη  ν πξάθηνξαο 

θαη αλνίγεη νηθνλνκηθφ 

θάθειν. 

7 5 Ναπηηιηαθή 
Σκήκα 

απνηίκεζεο Ο.Λ.Π 

8 

Πιεξσκή πξνθαηαβνιήο 

απφ πξάθηνξα 

ειεθηξνληθά. 

7 2 Ναπηηιηαθή - 
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9 

Έιεγρνο πιεξσκψλ. 

 
9 1 - 

Σκήκα 

απνηίκεζεο Ο.Λ.Π 

10 

Άθημε πινίνπ θαη 

δηελέξγεηα 

θνξηνεθθνξησηηθψλ 

εξγαζηψλ 

5 1440 Ναπηηιηαθή Ο.Λ.Π 

11 Απφπινπο ηνπ πινίνπ 11 30 Ναπηηιηαθή Ο.Λ.Π 

12 

Ο ππάιιεινο ηνπ VTS 

εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλα  θαη 

θαηαρσξεί ηελ ψξα άθημεο 

θαη αλαρψξεζεο ηνπ 

πινίνπ. 

12 1 VTS Δθαξκνγή 

13 

Ο ππάιιεινο ηνπ 

πινεγηθνχ ζηαζκνχ  

εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλα  θαη 

θαηαρσξεί ηελ ψξα άθημεο 

θαη αλαρψξεζεο ηνπ 

πινίνπ. 

12 1 
πινεγηθφ 

ζηαζκφ 
Δθαξκνγή 

14 

Ο ππάιιεινο ηνπ ΟΛΠ  

θαηαρσξεί ηελ ηειηθή ψξα 

άθημεο θαη αλαρψξεζεο ηνπ 

πινίνπ. 

13,14 10 - 

ηκήκα 

πξνζφξκηζεο 

ηειψλ θαη 

δηθαησκάησλ 

15 

Σηκνιφγεζε πιεπξηζηηθψλ 

θαη έθδνζε ηηκνινγίσλ απφ 

ην ηκήκα εζφδσλ. 

15 60 - ηκήκα εζφδσλ. 
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5.2.5 Γιαδικαζία ηελυνιακού ελέγσος. 

Ο εθηεισληζηήο εηζάγεηαη ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα κε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθφ πνπ 

έρεη πξνκεζεπηεί απφ ηνλ Ο.Λ.Π θαη ζεκαίλεη ηα Δ/Κ πνπ είλαη γηα ηεισληαθφ έιεγρν. Ο  Equipment 

Controller παξαθνινπζεί ηα Δ/Κ πνπ είλαη γηα ηεισληαθφ έιεγρν θαη αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζε θάπνην 

κεράλεκα. Σν κεράλεκα βιέπεη ηελ εξγαζία θαη ηελ εθηειεί. Σν ηεισλείν πξαγκαηνπνηεί έιεγρν θαη 

ζθξαγίδεη ην Δ/Κ. Ο αξρηεξγάηεο θάζε κέξα ηζεθάξεη ηα Δ/Κ πνπ έρνπλ ειεγρζεί θαη ηα θαηαγξάθεη. ηελ 

ζπλέρεηα δίλεη ηελ ιίζηα ζηνλ βεβαησηή ( ηκήκα εζφδσλ) ν νπνίνο δίλεη ζρέδην λα κεηαθεξζνχλ ζηελ ληάλα. 

Ο  Equipment Controller βιέπεη ηελ εξγαζία θαη αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζε έλα κεράλεκα πνπ ηελ βιέπεη ν 

ρεηξηζηήο ζην αζχξκαην ηεξκαηηθφ πνπ δηαζέηεη θαη ηελ εθηειεί. 

 

 

16 

Δμφθιεζε ηηκνινγίνπ απφ 

πξάθηνξα κε ειεθηξνληθή 

πιεξσκή ζην ηκήκα 

εζφδσλ  ηεο δηεχζπλζεο 

εμππεξέηεζεο πινίσλ θαη 

επηβαηψλ 

16 2 Ναπηηιηαθή Δθαξκνγή 

17 

Μεηά ηελ απνπεξάησζε ην 

γξαθείν απνηίκεζεο ηεο 

Γηεχζπλζεο .ΔΜΠΟ 

δεκηνπξγεί ηηκνιφγηα επί 

πηζηψζε.  

17 60 - 
γξαθείν 

απνηίκεζεο 

18 

Δμέηαζε ηηκνινγίνπ απφ 

ηνλ πξάθηνξα θαη 

απνζηνιή παξαηεξήζεσλ. 

18 60 Ναπηηιηαθή 
γξαθείν 

απνηίκεζεο 

19 

πκςεθηζκφο κε 

πξνθαηαβνιή θαη πιεξσκή 

ειεθηξνληθά ηεο δηαθνξάο. 

19 15 Ναπηηιηαθή 
γξαθείν 

απνηίκεζεο 
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Πίνακασ 13 Διαδικαςία τελωνιακοφ ελζγχου 

Γηεξγαζία Πεξηγξαθή 
Δμαξηάηαη 

απφ 

Γηάξθεηα ζε 

ιεπηά 

Δμσηεξηθή 

Οληφηεηα 

Δζσηεξηθή  

Οληφηεηα 

1 

Ο εθηεισληζηήο εηζάγεηαη 

ζην ζχζηεκα απνκαθξπζκέλα 

κε ην φλνκα ρξήζηε θαη ηνλ 

θσδηθφ πνπ έρεη πξνκεζεπηεί 

απφ ηνλ Ο.Λ.Π 

- 1 εθηεισληζηήο εθαξκνγή 

2 
εκαίλεη ηα Δ/Κ πνπ είλαη γηα 

ηεισληαθφ έιεγρν. 
1 1 εθηεισληζηήο εθαξκνγή 

3 

Ο  Equipment Controller 

παξαθνινπζεί ηα Δ/Κ πνπ 

είλαη γηα ηεισληαθφ έιεγρν. 

2 1 - εθαξκνγή 

4 

O  Equipment Controller 

αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζε 

θάπνην κεράλεκα.  

3 1 - 
Equipment 

Controller 

5 
Σν κεράλεκα βιέπεη ηελ 

εξγαζία θαη ηελ εθηειεί. 
4 15 - Υεηξηζηήο 

6 
Σεισλείν πξαγκαηνπνηεί 

έιεγρν θαη ζθξαγίδεη ην Δ/Κ. 
5 1440 Σεισλείν Ο.Λ.Π 

7 

Ο αξρηεξγάηεο θάζε κέξα 

ηζεθάξεη ηα Δ/Κ πνπ έρνπλ 

ειεγρζεί θαη ηα θαηαγξάθεη. 

6 300 - αξρηεξγάηεο 

8 

Γίλεη ηελ ιίζηα ζηνλ 

βεβαησηή ( ηκήκα εζφδσλ) ν 

νπνίνο δίλεη ζρέδην λα 

κεηαθεξζνχλ ζηελ ληάλα.  

7 500 - 

Αξρηεξγάηεο- 

Σκήκα 

Δζφδσλ 

9 

Ο  Equipment Controller 

βιέπεη ηελ εξγαζία θαη 

αλαζέηεη ηελ εξγαζία ζε έλα 

κεράλεκα. 

8 1 - 
Equipment 

Controller 

10 

Σν κεράλεκα βιέπεη ηελ 

εξγαζία θαη ηελ 

πξαγκαηνπνηεί. 

9 15 - Υεηξηζηήο 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

 
 

 ην θεθάιαην απηφ, αλαθέξνληαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη βνήζεζαλ ζηελ πινπνίεζε 

ηεο εθαξκνγήο. Αλαιχεηαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάπηπμε ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαζψο θαη νη πίλαθεο πνπ 

ηελ απνηεινχλ. Σέινο παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο δεκηνπξγίαο ησλ project server θαη client θαζψο θαη ην 

δηθηπαθφ interface ηεο εθαξκνγήο κέζα απφ ην νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη ιεηηνπξγίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ζχζηεκα. 

 

 6.1 Πλαηθόπμερ και Ππογπαμμαηιζηικά επγαλεία 

 Ωο ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα 

Microsoft Windows 7 Professional. Απηφ θπζηθά δελ απνηειεί πξφβιεκα γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη ρξήζε 

ηεο εθαξκνγήο απφ νπνηνδήπνηε άιιν δηαδεδνκέλν ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα. Απηφ είλαη άιισζηε θαη ην 

κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα φπσο πξναλαθέξζεθε ησλ web services.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ NetBeans IDE 6.9.1, ην 

νπνίν παξέρεη έλα πιήξεο πεξηβάιινλ αλάπηπμεο εθαξκνγψλ (IDE: Integrated Development Environment) 

θαη δίλεη ζην πξνγξακκαηηζηή βνεζήκαηα ηα νπνία θάλνπλ επθνιφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε ηελ αλάπηπμε 

ησλ εθαξκνγψλ. Σν εξγαιείν NetBeans, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε είηε αλεμάξηεησλ 

εθαξκνγψλ είηε web εθαξκνγψλ client-server. Γηα ηελ web εθαξκνγή ε νπνία παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνχζα 

εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ν server Apache Tomcat 6.0.26. 

 Σν πην ζεκαληηθφ εξγαιείν φκσο ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία, δηαρείξηζε 

θαη έιεγρν ηεο εθαξκνγήο είλαη κηα εμαηξεηηθά δηαδεδνκέλε γηα web εθαξκνγέο βάζε δεδνκέλσλ, ε MySQL 

Administrator 5.5 θαη MySQL Workbench 5.2.31. Έλα πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο MySQL είλαη φηη 

δελ είλαη ηδηαίηεξα απαηηεηηθή ζε πφξνπο (κλήκε, επεμεξγαζηηθή ηζρχο, ρψξνο απνζήθεπζεο) θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ επφκελε παξάγξαθν 

αλαιχεηαη ε αξρηηεθηνληθή θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ παξνχζα 

εθαξκνγή. Σέινο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ client interface ηνπ web service, αλαπηχρζεθαλ Java Server 

Pages (JSP) ζειίδεο κε ζπλδπαζκφ ζηνηρείσλ HTML θαη CSS. Ζ ηερλνινγία ησλ Java Server Pages 

επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε δπλακηθψλ ζειίδσλ Web θαη Web-based εθαξκνγψλ ρσξίο λα 

ππάξρεη αιιειεμάξηεζε απφ ηελ πιαηθφξκα. Ζ JSP ηερλνινγία επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ ηνπ User interface 

απφ ην πεξηερφκελν, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα αιιαγήο νιφθιεξνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο 
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ζειίδαο ρσξίο φκσο λα κεηαβάιιεηαη ην βαζηθφ δπλακηθφ πεξηερφκελφ ηεο. Ζ ηερλνινγία Java Server Pages 

επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία Web Content ην νπνίν έρεη ηφζν ζηαηηθά φζν θαη δπλακηθά components. Σα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο είλαη ηα εμήο: 

 

 Πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ requests ζηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

responses ζε απηά ηα requests 

 Παξέρεη κεραληζκνχο γηα ηνλ θαζνξηζκφ επεθηάζεσλ ηεο JSP γιψζζαο 

 Παξέρεη πξφζβαζε ζηα αληηθείκελα απφ ηελ πιεπξά ηνπ server 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζε κηα JSP ζειίδα πεξηιακβάλνληαη θαη ζηαηηθά δεδνκέλα ζε κνξθή HTML, WML ή 

XML θιπ, ζηνηρεία ηα νπνία δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα ηξνπνπνηήζεη θαη’ επηινγή ηνλ ηξφπν 

εκθάληζεο ηνπ Interface ηεο εθαξκνγήο ηνπ.   

6.1.1 σεδιαζμόρ βάζηρ δεδομένυν  

 Γηα ηελ αλάπηπμε κηαο web εθαξκνγήο είλαη απηνλφεηε ε χπαξμε κηαο βάζεο δεδνκέλσλ. Δπεηδή 

φια μεθηλνχλ απφ απηή πξέπεη λα δνζεί κεγάιε έκθαζε θαη πξνζνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ πηλάθσλ πνπ ζα 

απαξηίδνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε βάζε δεδνκέλσλ.  

 Έρνληαο ινηπφλ θαζνξίζεη απφ ηελ αξρή ηνπο ξφινπο-ρξήζηεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζην ζχζηεκα 

καο, μεθίλεζαλ λα ζρεδηάδνληαη νη πίλαθεο νη νπνίνη αθνξνχλ αξρηθά ηνπο ξφινπο απηνχο. ηε ζπλέρεηα θαη 

κε ηελ πξφνδν ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέθπςαλ φπσο είλαη θπζηθφ θαη άιινη πίλαθεο νη νπνίνη 

αθνξνχλ δηάθνξεο δνκέο ή θαηαζηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ινγηθή πνπ επηθξαηεί ζην ζρεδηαζκφ είλαη απιή 

θαη γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ησλ δηάθνξσλ ζηνηρείσλ ησλ πηλάθσλ κεηαμχ ηνπο. ην 

παξαθάησ ζρήκα, θαίλεηαη ην δηάγξακκα E-R ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ην νπνίν απεηθνλίδεη ηελ αξρηηεθηνληθή 

ηεο βάζεο, ηνπο πίλαθεο πνπ ηελ απνηεινχλ θαζψο επίζεο θαη ηνλ βαζκφο ζπζρέηηζεο ησλ πηλάθσλ απηψλ 

κεηαμχ ηνπο.  
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Δικόνα 88: Γιάγπαμμα E-R βάζηρ δεδομένυν 
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6.1.2 Πίνακερ Βάζηρ Γεδομένυν 

 Οη πίλαθεο θαη ηα πεδία ηνπο δεκηνπξγήζεθαλ ζηνλ MySQL Administrator. Με ηελ βνήζεηα ηνπ 

MySQL Query Browser πξνθχπηεη θαη ην script δεκηνπξγίαο φισλ ησλ πηλάθσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ, άξα 

θαη ζπλνιηθά ηεο βάζεο. Λακβάλνληαο ην script δεκηνπξγίαο ησλ πηλάθσλ, ην νπνίν νλνκάζακε 

CreateTables, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζε νπνηνδήπνηε ππνινγηζηή πνπ ππνζηεξίδεη βάζε 

δεδνκέλσλ MySQL ηελ δηθή καο βάζε απιά θάλνληαο έλα execute ην script CreateTables. Δπίζεο, κε ην 

script απηφ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε θάπνηα Insert κε ηα νπνία ζα εηζάγνπκε θάπνηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο ηηκέο φπνπ είλαη απαξαίηεην.  

 Ζ ηειηθή κνξθή ηελ νπνία θαηέιεμε λα πάξεη ε βάζε καο, απνηειείηαη απφ 9 πίλαθεο. Κάζε έλαο 

απφ απηνχο πεξηέρεη θάπνηα πεδία. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε αλαιπηηθά ηα πεδία, ηηο ηδηφηεηεο θαη ηελ ρξήζε 

θάζε πίλαθα μερσξηζηά. 

 ηελ ζπλέρεηα παξνπζηάδνπκε ηνπο πίλαθεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε αληίζηνηρα πεδία ηνπο. 

 

 

 

 

Δικόνα 89 Πίνακαρ admin 

 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 

 Id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Username: Σν φλνκα ρξήζηε ηνπ δηαρεηξηζηή. 

 Password: Ο θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ δηαρεηξηζηή. 
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Δικόνα 90 Πίνακαρ olp_user 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 Id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Name: Σν φλνκα ηνπ ρξήζηε Ο.Λ.Π 

 Surname: Σν επίζεην ηνπ ρξήζηε Ο.Λ.Π 

 Department: Σν ηκήκα πνπ αλήθεη ν ρξήζηεο Ο.Λ.Π  

 Phonenumber: Ο αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ ρξήζηε 

 Username: Σν φλνκα ρξήζηε κε ην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ν ρξήζηεο 

 Password: Ο θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε. 
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Δικόνα 91 Πίνακαρ community_user 

 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 

 Id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Name: Σν φλνκα ηνπ ρξήζηε.  

 Surname: Σν επίζεην ηνπ ρξήζηε.  

 Email_address: Σν ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ηνπ ρξήζηε. 

 Phone_number: Ο αξηζκφο ηειεθψλνπ ηνπ ρξήζηε. 

 Organization: Ζ εηαηξία ζηελ νπνία αλήθεη ν ρξήζηεο. 

 Username: Σν φλνκα ρξήζηε κε ην νπνίν έρεη θαηαρσξεζεί ν ρξήζηεο. 

 Password: Ο θσδηθφο πξφζβαζεο ηνπ ρξήζηε. 
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Δικόνα 92 Πίνακαρ preadvised_units 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 Id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Unitnumber: Ο αξηζκφο ηνπ container. 

 Vesselname: Σν φλνκα ηνπ πινίνπ. 

 Voyagenumber: Ο αξηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ. 

 Category: Ζ θαηεγνξία ηνπ container (εηζαγσγήο, εμαγσγήο ή transshipment). 

 State: Ζ θαηάζηαζε ηνπ container (άδεην-γεκάην). 

 Dischargeport: Ληκάλη εθθφξησζεο. 
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Δικόνα 93 Πίνακαρ load_discharged_report 

 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 

 Id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 Vesselvoyage: Ο αξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ πινίνπ. 

 load20full: πνζφηεηα απφ containers εηθνζάξηα γεκάηα γηα θφξησζε. 

 load20empty: πνζφηεηα απφ containers εηθνζάξηα άδεηα γηα θφξησζε. 

 load40full: πνζφηεηα απφ containers ζαξαληάξηα γεκάηα γηα θφξησζε. 

 load40empty: πνζφηεηα απφ containers ζαξαληάξηα άδεηα γηα θφξησζε. 

 dis20full: πνζφηεηα απφ containers εηθνζάξηα γεκάηα γηα εθθφξησζε. 

 dis20empty: πνζφηεηα απφ containers εηθνζάξηα άδεηα γηα εθθφξησζε. 

 dis40full: πνζφηεηα απφ containers ζαξαληάξηα γεκάηα γηα εθθφξησζε. 

 dis40empty: πνζφηεηα απφ containers ζαξαληάξηα άδεηα γηα εθθφξησζε. 
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Δικόνα 94 Πίνακαρ vessel_programme 

 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 vesselname: Σν φλνκα ηνπ πινίνπ. 

 Voyagenumber: Ο αξηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ. 

 esttimearrival: Αλακελφκελνο ρξφλνο άθημεο. 

 esttimedeparture: Αλακελφκελνο ρξφλνο αλαρψξεζεο. 

 movesest: Αλακελφκελνο αξηζκφο θηλήζεσλ. 

 line: Ναπηηιηαθή γξακκή. 

 nextport: Δπφκελν ιηκάλη. 

 yardarea: Πεξηνρή ηνπ πξνβιήηα πνπ ζα δέζεη ην πινίν. 
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Δικόνα 95 Πίνακαρ vessel_announcement 

 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 

 id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 vesselname: Σν φλνκα ηνπ πινίνπ. 

 Voyagenumber: Ο αξηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ. 

 esttimearrival: Αλακελφκελνο ρξφλνο άθημεο. 

 esttimedeparture: Αλακελφκελνο ρξφλνο αλαρψξεζεο. 

 movesest: Αλακελφκελνο αξηζκφο θηλήζεσλ. 

 line: Ναπηηιηαθή γξακκή. 

 nextport: Δπφκελν ιηκάλη. 
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Δικόνα 96 Πίνακαρ arrivaldepartreport 

 

 id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 

 vesselname: Σν φλνκα ηνπ πινίνπ. 

 Voyagenumber: Ο αξηζκφο ηνπ ηαμηδηνχ. 

 Arrivaltime: Ζ ψξα πνπ έδεζε ην πινίν. 

 Departtime: Ζ ψξα πνπ αλαρψξεζε ην πινίν. 

 

 

 

Δικόνα 97 Πίνακαρ appointment 

 

 

Ο πίλαθαο απνηειείηαη απφ ην πεδία: 

 id: (primary key): αχμνλ αξηζκφο – πξσηεχνλ θιεηδί. 
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 vehicleplate: Πηλαθίδα νρήκαηνο κεηαθνξέα.  

 Category: Ζ θαηεγνξία ηνπ container (εηζαγσγήο, εμαγσγήο ή transshipment). 

 State: Ζ θαηάζηαζε ηνπ container (άδεην-γεκάην). 

 arrivaltime: Ώξα άθημεο νρήκαηνο ζηνλ ζηαζκφ. 

 

 

6.2 Ανάπηςξη εθαπμογήρ 

 

Κςπίυρ Project 

 

 

Δικόνα 98 New Web Application 

 

 

Με ηα βήκαηα απηά δεκηνπξγήζεθε ην θπξίσο project CoursesPortalWebService. Αθνχ 

δεκηνπξγήζεθε θαη είλαη δηαζέζηκν ζηα projects ηνπ NetBeans, αθνινπζεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα. Ζ 
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πξνζζήθε ηνπ αξρείνπ connector γηα ηελ ζχλδεζε κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ. Ο connector πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ν mysql-connector-java-5.1.15-bin.jar. Απηφ θαίλεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

Εικόνα 99 mysql-connector-java-5.1.15-bin.jar 

 

 

ηε ζπλέρεηα δεκηνπξγήζακε έλα λέν source package, ην νπνίν νλνκάζακε com θαη κέζα ζην νπνίν 

δεκηνπξγήζακε ηνλ θάθειν courses φπνπ πινπνηήζεθαλ φια ηα αληηθείκελα ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα 

ην ζχζηεκά καο. Γηα ιφγνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηα παθέηα απηά δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, φπσο 

θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα  : 
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Εικόνα 100 SempoPortalWebService 

 

Σν source Package com πεξηιακβάλεη ηα παθέηα com.sempo, com.sempo.data, com.sempo.db θαη 

com.sempo.users. Σν ηη θάλνπλ νη θιάζεηο ησλ παξαπάλσ παθέησλ αλαιχνληαη ζηελ ζπλέρεηα: 

 com.sempo 

 

Πεξηέρεη ηελ θιάζε Sempo_portal.java πνπ είλαη ην webservice καο. Πεξηέρεη ηηο κεζφδνπο πνπ θαινχληαη 

απφ ηηο άιιεο θιάζεηο θαη είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ queries ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Παξαθάησ 

θαίλεηαη ηκήκα ηνπ θψδηθα ηεο θιάζεο. 
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/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

package com.sempo; 

 

import com.sempo.data.DbImg; 

import com.sempo.db.Database; 

import com.sempo.users.Admin; 

import com.sempo.users.Community_user; 

import com.sempo.users.Olpuser; 

import com.sempo.data.VesselAnnouncement; 

import com.sempo.data.VesselProgramme; 

import com.sempo.data.Appointment; 

import com.sempo.data.LoadDischargeReport; 

import com.sempo.data.ArrivalDepartReport; 

import java.util.List; 

import javax.jws.Oneway; 

import javax.jws.WebMethod; 

import javax.jws.WebParam; 

import javax.jws.WebService; 

 

/** 

 * 

 * @author Vasilis 

 */ 

@WebService() 

public class Sempo_portal { 

 

 

    private Database db; 

 

 

    public Sempo_portal() { 
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        db = new Database(); 

    } 

 

 

 

 

    @WebMethod(operationName = "adminDeleteCommunityUser") 

    @Oneway 

    public void adminDeleteCommunityUser(@WebParam(name = "id") int id) 

    { 

        db.adminDeleteCommunityUser(id); 

    } 

 

     @WebMethod(operationName = "community_userCreateNewEntry") 

    @Oneway 

    public void community_userCreateNewEntry(@WebParam(name = "username") String username, 

    @WebParam(name = "password") String password, @WebParam(name = "firstName") String firstName,  

    @WebParam(name = "lastName") String lastName, @WebParam(name = "tel") String tel,  

    @WebParam(name = "email") String email, @WebParam(name = "organization") String organization) { 

        db.community_userCreateNewEntry(username, password, firstName, lastName, tel, email, 

organization); 

    } 

 

         @WebMethod(operationName = "getAdminByUsernameAndPassword") 

    public Admin getAdminByUsernameAndPassword(@WebParam(name = "username") String username,  

    @WebParam(name = "password") String password) { 

        return db.getAdminByUsernameAndPassword(username, password); 

    } 

 

             @WebMethod(operationName = "getCommunity_userByUsernameAndPassword") 

    public Community_user getCommunity_userByUsernameAndPassword(@WebParam(name = 

"username") String username, @WebParam(name = "password") String password) { 

        return db.getCommunity_userByUsernameAndPassword(username, password); 

    } 
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    @WebMethod(operationName = "communityUserGetAll") 

    public List<Community_user> communityUserGetAll() { 

        return db.communityUserGetAll(); 

    } 

 

 

 

 

 

    @WebMethod(operationName = "getDbImg") 

    public DbImg getDbImg() 

    { 

        return db.getDbImg(); 

    } 

} 

 

 

 

 

 com.sempo.data 

Πεξηέρεη ηηο θιάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη πεξηιακβάλεη ηνπο getters θαη setters γηα 

λα πεξλάλε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο απφ ηελ κία ζειίδα ζηελ άιιε. Σκήκα θψδηθα ηεο θιάζεο 

Appointment.java δίλεηαη παξαθάησ: 

 

package com.sempo.data; 

 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

/** 

 * 

 * @author Vasilis 

 */ 
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public class Appointment { 

 

    private int id; 

    private String vehicleplate; 

    private String category; 

    private String state; 

    private String arrivaltime; 

    

    public Appointment() { 

        super(); 

    } 

 

 

     public Appointment(int id, String vehicleplate, String category, String state, 

            String arrivaltime) { 

        super(); 

        this.id = id; 

        this.vehicleplate = vehicleplate; 

        this.category = category; 

        this.state = state; 

       this.arrivaltime = arrivaltime; 

       

    } 

    public Appointment(ResultSet rs) throws SQLException 

    { 

            this.id = rs.getInt("id"); 

            this.vehicleplate = rs.getString("vehicleplate"); 

            this.category = rs.getString("category"); 

            this.state = rs.getString("state"); 

            this.arrivaltime = rs.getString("arrivaltime"); 

                       } 

 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 
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    public void setId(int id) { 

        this.id = id; 

    } 

    public String getVehicleplate() { 

        return vehicleplate; 

    } 

    public void setVehicleplate(String vehicleplate) { 

        this.vehicleplate = vehicleplate; 

    } 

 

    public String getCategory() { 

        return category; 

    } 

 

    public void setCategory(String category) { 

        this.category = category; 

    } 

    public String getState() { 

        return state; 

    } 

    public void setState(String state) { 

        this.state = state; 

    } 

 

    public String getArrivaltime() { 

        return arrivaltime; 

    } 

  public void setArrivaltime(String arrivaltime) { 

        this.arrivaltime = arrivaltime; 

    } 

Σν παθέην Sempo.data πεξηέρεη θαη ηελ πνιχ ζεκαληηθή θιάζε DbImg.java. Ζ θιάζε απηή φηαλ θαιείηαη 

παίξλεη νπζηαζηηθά κηα εηθφλα ηεο βάζεο θαη ηελ απνζεθεχεη ζε θαηάιιειεο ιίζηεο ψζηε λα ελεκεξψλεηαη 

ην session θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ζηηο ζειίδεο. 
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 com.sempo.db 

 

 Σν παθέην απηφ πεξηιακβάλεη ην script δεκηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ CreateTables.sql θαη ην 

αξρείν DatabaseProvider.java κε ην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε ζχλδεζε ηνπ web service κε ηελ βάζε 

δεδνκέλσλ θαη ε νπνία είλαη static. Με ηελ κέζνδν DatabaseProvider.getConnection δεκηνπξγείηαη κία 

θνξά ε ζχλδεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη νπνπδήπνηε κέζα ζηνλ θψδηθα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

newConnection. Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ηκήκα θψδηθα ηνπ DatabaseProvider.java 

 

public class DatabaseProvider 

{ 

 private static Connection con; 

 

 

 private DatabaseProvider() 

 { 

   

 } 

  

 

 public static Connection getConnection() 

 { 

   

  if(con == null) 

  { 

 

    String url ="jdbc:mysql://localhost:3306/coursesportal?characterEncoding=UTF-

8"; 

 

        try { 

       try { 

     Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

    } catch (ClassNotFoundException e) { 

     e.printStackTrace(); 

    }  

    con = DriverManager.getConnection(url,"root", "***"); 
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   } catch (SQLException e) { 

    e.printStackTrace(); 

   } 

    

  } 

 

  return con; 

ηελ θιάζε Database.java εθηεινχληαη ηα queries θαη γίλεηαη ε πξφζβαζε ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. 

 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

 

package com.sempo.db; 

 

import com.sempo.data.DbImg; 

import com.sempo.data.Tools; 

import com.sempo.data.VesselAnnouncement; 

import com.sempo.data.VesselProgramme; 

import com.sempo.data.UnitPreadvised; 

import com.sempo.data.Appointment; 

import com.sempo.data.LoadDischargeReport; 

import com.sempo.data.ArrivalDepartReport; 

import com.sempo.users.Admin; 

import com.sempo.users.Community_user; 

import com.sempo.users.Olpuser; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

import java.util.Vector; 

 

/** 

 * 
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 * @author Vasilis 

 */ 

public class Database { 

 

private static enum dBStatementsEnum { 

    adminDeleteCommunityUser, 

    community_userCreateNewEntry, 

    AdminGetByUsernameAndPassword, 

    Community_userGetByUsernameAndPassword, 

    CommunityUserGetAll, 

    VesselProgrammeGetAll, 

    VesselannouncementGetAll, 

 

    communityUserCreateNewVesselAnouncement, 

 

    adminDeleteOlpuser, 

    OlpuserCreateNewEntry, 

    OlpuserUserGetAll, 

 

 

    OlpuserGetByUsernameAndPassword, 

 

    OlpUserCreateNewVesselProgramme, 

 

    CommunityUserCreateNewUnitPreadvise, 

    UnitPreadvisedGetAll, 

 

 

    CommunityUserCreateNewAppointment, 

    AppointmentGetAll, 

 

    CommunityUserCreateNewLoadDischargeReport, 

    LoadDischargeReportGetAll, 

    OlpUserCreateNewArrivalDepartReport, 

    ArrivalDepartReportGetAll 
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} 

 

    private static PreparedStatement[] dBStatements; 

 

    static { 

 

        dBStatements = new PreparedStatement[dBStatementsEnum.values().length]; 

 

     dBStatements[dBStatementsEnum.adminDeleteCommunityUser.ordinal()] = 

Tools.createPs(DatabaseProvider.getConnection(), "delete from community_user where id=?"); 

     dBStatements[dBStatementsEnum.community_userCreateNewEntry.ordinal()] = 

Tools.createPs(DatabaseProvider.getConnection(), "insert into `community_user` ( `name`,`surname`, 

`email_address`,`phone_number`,`organization`,`username`,`password`) values(?, ?, ?, ?, ?, ?,?)"); 

     dBStatements[dBStatementsEnum.AdminGetByUsernameAndPassword.ordinal()] = 

Tools.createPs(DatabaseProvider.getConnection(), "SELECT * FROM admin c where username=? and 

password=?"); 

     dBStatements[dBStatementsEnum.Community_userGetByUsernameAndPassword.ordinal()] = 

Tools.createPs(DatabaseProvider.getConnection(), "SELECT * FROM community_user c where 

username=? and password=?"); 

 

 

 

 

 

 

 public void adminDeleteCommunityUser(int id) { 

        PreparedStatement p = dBStatements[dBStatementsEnum.adminDeleteCommunityUser.ordinal()]; 

 

        try { 

            p.setInt(1, id); 

            p.executeUpdate(); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 
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        } 

    } 

 

 

 

 public void community_userCreateNewEntry(String name, String surname, String email_address, String 

phone_number, String organization, String username, String password) { 

        PreparedStatement p = 

dBStatements[dBStatementsEnum.community_userCreateNewEntry.ordinal()]; 

 

        try { 

            p.setString(1,convertToUTF8(name)); 

            p.setString(2, surname); 

            p.setString(3, email_address); 

            p.setString(4, phone_number); 

            p.setString(5, organization); 

            p.setString(6, username); 

            p.setString(7, password); 

            p.executeUpdate(); 

        } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

 

 

 

 

 

 com.sempo.users 

Πεξηιακβάλεη φπσο θαη ην παθέην sempo.data ηηο θιάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βάζε δεδνκέλσλ θαη 

πεξηιακβάλεη ηνπο getters θαη setters γηα λα πεξλάλε ηα ζηνηρεία ηεο βάζεο απφ ηελ κία ζειίδα ζηελ άιιε. 

Παξαζέηνπκε ηνλ θψδηθα ηεο θιάζεο Community_user.java 

 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 
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 */ 

 

package com.sempo.users; 

 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

/** 

 * 

 * @author Vasilis 

 */ 

public class Community_user { 

    private int id; 

    private String name; 

    private String surname; 

    private String email_address; 

    private String phone_number; 

    private String organization; 

    private String username; 

    private String password; 

 

 

    public Community_user() { 

        super(); 

        // TODO Auto-generated constructor stub 

    } 

 

    public Community_user(int id, String name, String surname, String email_address, 

            String phone_number, String organization, String username, String password) { 

        super(); 

        this.id = id; 

        this.name = name; 

        this.surname = surname; 

        this.email_address = email_address; 

        this.phone_number = phone_number; 

        this.organization = organization; 
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        this.username = username; 

        this.password = password; 

    } 

 

 

    public Community_user(ResultSet rs) throws SQLException 

    { 

            this.id = rs.getInt("id"); 

            this.name = rs.getString("name"); 

            this.surname = rs.getString("surname"); 

            this.email_address = rs.getString("email_address"); 

            this.phone_number = rs.getString("phone_number"); 

            this.organization = rs.getString("organization"); 

            this.username = rs.getString("username"); 

            this.password = rs.getString("password"); 

    } 

 

    public String getEmail_address() { 

        return email_address; 

    } 

 

    public void setEmail_address(String email_address) { 

        this.email_address = email_address; 

    } 

 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 

 

    public void setId(int id) { 

        this.id = id; 

    } 

 

    public String getName() { 

        return name; 
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    } 

 

    public void setName(String name) { 

        this.name = name; 

    } 

 

    public String getOrganization() { 

        return organization; 

    } 

 

    public void setOrganization(String organization) { 

        this.organization = organization; 

    } 

 

    public String getPassword() { 

        return password; 

    } 

 

    public void setPassword(String password) { 

        this.password = password; 

    } 

 

    public String getPhone_number() { 

        return phone_number; 

    } 

 

    public void setPhone_number(String phone_number) { 

        this.phone_number = phone_number; 

    } 

 

    public String getSurname() { 

        return surname; 

    } 

 

    public void setSurname(String surname) { 
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        this.surname = surname; 

    } 

 

    public String getUsername() { 

        return username; 

    } 

 

    public void setUsername(String username) { 

        this.username = username; 

    } 

 

    @Override 

    public String toString() { 

        return "id: " + id + ", username: " + username + ", password: " +password ; 

    } 

 

 

} 

 

 

 

Client Project 

 

H κεζνδνινγία γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ client είλαη ε ίδηα κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ web service project. 

Απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη ζε απηφ ην Project, SempoPortalWebServiceClient. 
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Εικόνα 101 New Web Application 
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Γηα λα βεβαησζνχκε φηη ην web service ιεηηνπξγεί θαλνληθά, θάλνπκε deploy ην web service project 

SempoPortalWebService. Όηαλ νινθιεξσζεί ην deploy, πιεθηξνινγνχκε ζε έλαλ internet browser ην URL: 

http://localhost:8084/SempoPortalWebService/Sempo_portal. Δαλ δνχκε ηελ παξαθάησ νζφλε, ην web 

service ιεηηνπξγεί θαλνληθά θαη βιέπνπκε ην WSDL ην νπνίν καο παξάγεη. 

 

 

Εικόνα 102 web service 

 

6.3 Java Server Pages – Client Interface 

 

Αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ηηο ζειίδεο κε ηηο νπνίεο γίλεηαη ε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ ηεο εθαξκνγήο. Γηα 

θάζε έλαλ ξφιν ρξήζηε ππάξρεη μερσξηζηή ζειίδα κέζσ ηηο νπνίαο ν ρξήζηεο εηζέξρεηαη ζην ζχζηεκα.  Οη 

ρξήζηεο  3 εηδψλ: Α) Ο Administrator  

    Β) Οη ρξήζηεο πνπ είλαη ππάιιεινη ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Olpusers) 

θαη 

    Γ) Οη ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηνλ Ο.Λ.Π θαη κπνξεί λα είλαη   

λαπηηιηαθέο εηαηξίεο, εθηεισληζηέο, κεηαθνξείο θαη ζα ηνπο νλνκάδνπκε community users. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ γίλεηαη απφ ηνλ Administrator. Παξαθάησ θαίλεηαη ε Login  ζειίδα ηνπ 

Administrator φπνπ δίλεη «Όλνκα ρξήζηε» θαη «θσδηθφ» θαη κεηά ηελ επηηπρεκέλε εηζαγσγή εηζέξρεηαη 

ζηελ εθαξκνγή.         
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Εικόνα 103 AdminLogin.jsp 

 

Οι ςελίδεσ ζχουν τθν δομι του frameset και αποτελοφνται από ζνα οριηόντιο frame με το logo του 

Στακμοφ Εμπορευματοκιβωτίων, ζνα αριςτερό που ζχει τισ δυνατζσ επιλογζσ του χριςτθ και το κυρίωσ 

που επιλεγμζνθ επιλογι. Ραρατθροφμε ότι ο Administrator ζχει τισ εξισ επιλογζσ: 

Α) Δθμιουργία Νζου Community User 

B) Εμφάνιςθ Εγγεγραμμζνων   Community Users 

Γ) Δθμιουργία Νζου χριςτθ Ο.Λ.Ρ 

Δ) Εμφάνιςθ Εγγεγραμμζνων   χρθςτϊν Ο.Λ.Ρ 
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Επιλζγοντασ  «Εμφάνιςθ Εγγεγραμμζνων   Community Users» εμφανίηετε θ ακόλουκθ ςελίδα με τουσ 

εγγεγραμμζνουσ όπου φαίνονται και τα ςτοιχεία τουσ. Στθν τελευταία ςτιλθ δίνεται θ δυνατότθτα για 

διαγραφι του κάκε χριςτθ.  

 

Εικόνα 104 AdminHome.jsp 
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Επιλζγοντασ «Διαγραφι» εμφανίηεται θ ακόλουκθ ςελίδα για επιβεβαίωςθ διαγραφισ του χριςτθ. 

Επιλζγοντασ ςε αυτι τθν ςελίδα «Διαγραφι» ο χριςτθσ διαγράφεται. Επιλζγοντασ «Άκυρο» 

επιςτρζφουμε ςτθν προθγοφμενθ ςελίδα. 

 

Εικόνα 105 AdminDeleteCommunityUser.jsp 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΘΕΝΗ ΒΑΙΛΗ ΜΕ/07070 ελίδα 199 
 

Η επόμενθ δυνατι επιλογι είναι θ “Δθμιουργία Νζου Community User” . Τα πεδία που πρζπει να 

ςυμπλθρωκοφν είναι: 

 Επίκετο (υποχρεωτικό) 

 Πνομα (υποχρεωτικό) 

 Τθλζφωνο 

 Email 

 Οργανιςμόσ 

 Πνομα Χριςτθ (υποχρεωτικό) 

 Κωδικό (υποχρεωτικό) 

 

 

Εικόνα 106 AdminCreateNewCommunityUser.jsp 
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Τα πεδία που είναι με ζντονο χρϊμα είναι υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκοφν. Αν κάποιο πεδίο δεν 

ςυμπλθρωκεί εμφανίηεται με ζντονο κόκκινο χρϊμα και ςτο κάτω μζροσ εμφανίηεται το μινυμα : «Δεν 

ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία». 

 

 

 

 

 

Εικόνα 107 AdminCreateCommunity_userFailed.jsp 
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Επιλζγοντασ «Εγγεγραμμζνοι Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ» εμφανίηονται οι χριςτεσ με τα αντίςτοιχα πεδία τουσ. Και 

ςε αυτι τθν περίπτωςθ όπωσ και ςτθν «Δθμιουργία Νζου Community User» υπάρχει θ λειτουργικότθτα 

τθσ «διαγραφισ» . 

 

 

 

 

Εικόνα 108 AdminViewOlpuser.jsp 
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Για τθν «Δθμιουργία Νζου Χριςτθ Ο.Λ.Ρ» ςυμπλθρϊνονται τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα 

 Επίκετο 

 Διεφκυνςθ 

 Τθλζφωνο 

 Πνομα χριςτθ 

 Κωδικόσ 

 

Τα πεδία που είναι με ζντονο χρϊμα είναι υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκοφν. Αν κάποιο πεδίο δεν 

ςυμπλθρωκεί εμφανίηεται με ζντονο κόκκινο χρϊμα και ςτο κάτω μζροσ εμφανίηεται το μινυμα : «Δεν 

ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία». 

 

 

Εικόνα 109 AdminCreateNewOlpUser.jsp 
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Ραρακάτω φαίνεται θ ςελίδα μζςω τθσ οποίασ ειςζρχεται ςτο ςφςτθμα ζνασ Community User. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 110 CommunityUserLogin.jsp 
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Οι επιλογζσ που ζχει ζνασ community user από τθν εφαρμογι είναι: 

 Νζα προαναγγελία πλοίου 

 Νζα προαναγγελία container 

 Νζα ραντεβοφ 

 Νζο Δελτίο Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν 

 Ρρογραμματιςμζνα Ρλοία 

 Κλειςμζνα αντεβοφ 

 

 

Εικόνα 111 CommunityUserHome.jsp 
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Νζα προαναγγελία πλοίου (Συναλλαςςόμενοι Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Νζα Ρροαναγγελία Ρλοίου»  ςυμπλθρϊνονται τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα Ρλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Άφιξθσ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Αναχϊρθςθσ 

 Εκτιμϊμενεσ κινιςεισ 

 Ναυτιλιακι Εταιρία 

 Επόμενο Λιμάνι 

 

Εικόνα 112 CommunityUserCreateNewVesselAnouncement.jsp 
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Τα πεδία που είναι με ζντονο χρϊμα είναι υποχρεωτικά να ςυμπλθρωκοφν. Αν κάποιο πεδίο δεν 

ςυμπλθρωκεί εμφανίηεται με ζντονο κόκκινο χρϊμα και ςτο κάτω μζροσ εμφανίηεται το μινυμα : «Δεν 

ζχουν ςυμπλθρωκεί όλα τα υποχρεωτικά πεδία». 

 

 

 

 

Εικόνα 113 CommunityUserCreateNewVesselAnouncementFailed.jsp 
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Νζα προαναγγελία container (Συναλλαςςόμενοι Ο.Λ.Ρ) 

 

Επιλζγοντασ  «Νζα Ρροαναγγελία Container»  ςυμπλθρϊνονται τα παρακάτω πεδία: 

 Αρικμόσ Container 

 Πνομα Ρλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Κατθγορία Container 

 Ζμφορτο/Κενό 

 Λιμάνι Εκφόρτωςθσ 

 

 

Εικόνα 114 CommunityUserCreateNewUnitPreadvise.jsp 
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Νζα ραντεβοφ (Συναλλαςςόμενοι Ο.Λ.Ρ) 

 

Επιλζγοντασ  «Νζο αντεβοφ»  ςυμπλθρϊνονται τα παρακάτω πεδία: 

 Αρικμόσ Νταλίκασ 

 Κατθγορία Container 

 Ζμφορτο/Κενό 

 Αναμενόμενθ Ϊρα Ειςόδου ςτθν Ρφλθ 

 

 

Εικόνα 115 CommunityUserCreateNewAppontment.jsp 
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Νζο Δελτίο Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν (Συναλλαςςόμενοι Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Νζο Δελτίο Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν»  ςυμπλθρϊνονται τα παρακάτω πεδία: 

 Αρικμόσ Ταξιδιοφ 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 20’  (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 20’ (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 40’  (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 40’ (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 20’ (Εκφόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 20’ (Εκφόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 40’  (Εκφόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 40’  (Εκφόρτωςθ) 
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Εικόνα 116 CommunityUserCreateNewLoadDischargeReport.jsp 
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Ρρογραμματιςμζνα Ρλοία (Συναλλαςςόμενοι Ο.Λ.Ρ) 

 

Επιλζγοντασ  «Ρρογραμματιςμζνα Ρλοία»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα Ρλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Άφιξθσ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Αναχϊρθςθσ 

 Εκτιμϊμενεσ κινιςεισ 

 Ναυτιλιακι Εταιρία 

 Επόμενο Λιμάνι 

 Σθμείο Ρροςόρμιςθσ 

 

Εικόνα 117 CommunityUserViewVesselprogramme.jsp 
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Κλειςμζνα αντεβοφ (Συναλλαςςόμενοι Ο.Λ.Ρ) 

 

Επιλζγοντασ  «Κλειςμζνα ανταβοφ»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Αρικμόσ Νταλίκασ 

 Κατθγορία Container 

 Ζμφορτο/Κενό 

 Αναμενόμενθ Ϊρα Ειςόδου ςτθν Ρφλθ 

 

 

Εικόνα 118 CommunityUserViewAppointments.jsp 
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Ο χριςτθσ Ο.Λ.Ρ ειςζρχεται ςτθν εφαρμογι από τθν ακόλουκθ οκόνθ. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 119 OlpUserLogin.jsp 
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Οι επιλογζσ που ζχει ζνασ χριςτθσ Ο.Λ.Ρ  από τθν εφαρμογι είναι: 

 Νζοσ προγραμματιςμόσ Ρλοίου 

 Νζο Δελτίο Κατάπλου Απόπλου 

 Ρροαναγγελκζντα Ρλοία 

 Ρρογραμματιςμζνα Ρλοία 

 Ρροαναγγελκζντα Containers 

 Κλειςμζνα αντεβοφ 

 Καταχωρθμζνα Δελτία Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν 

 Δελτίο Κατάπλου-Απόπλου 

 

 

Εικόνα 120 OlpUserHome.jsp 
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Νζοσ προγραμματιςμόσ Ρλοίου (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ)  

 

Επιλζγοντασ  «Νζοσ προγραμματιςμόσ Ρλοίου»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα πλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Άφιξθσ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Αναχϊρθςθσ 

 Εκτιμϊμενεσ Κινιςεισ 

 Ναυτιλιακι Εταιρία 

 Επόμενο Λιμάνι 

 Σθμείο Ρροςόρμιςθσ  
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Εικόνα 121 OlpUserCreateNewVesselProgramme.jsp 
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Νζο Δελτίο Κατάπλου Απόπλου (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Νζο Δελτίο Κατάπλου Απόπλου»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα πλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Χρόνοσ Άφιξθσ 

 Χρόνοσ Αναχϊρθςθσ  

 

 

 

Εικόνα 122 OlpUserCreateNewArrivalDepartureReport.jsp 
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Ρροαναγγελκζντα Ρλοία (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Ρροαναγγελκζντα Ρλοία»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα πλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Άφιξθσ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Αναχϊρθςθσ 

 Εκτιμϊμενεσ Κινιςεισ 

 Ναυτιλιακι Εταιρία 

 Επόμενο Λιμάνι 

 

 

 

Εικόνα 123 OlpUserViewPreadvise.jsp 
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Ρρογραμματιςμζνα Ρλοία (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Ρρογραμματιςμζνα Ρλοία»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα πλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Άφιξθσ 

 Εκτιμϊμενοσ Χρόνοσ Αναχϊρθςθσ 

 Εκτιμϊμενεσ Κινιςεισ 

 Ναυτιλιακι Εταιρία 

 Επόμενο Λιμάνι 

 Σθμείο Ρροςόρμιςθσ 
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Εικόνα 124 OlpUserViewVesselprogramme.jsp 
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Ρροαναγγελκζντα Containers (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Ρροαναγγελίεσ Ε/Κ»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Αρικμόσ Ε/Κ 

 Πνομα πλοίου 

 Αρικμόσ ταξιδιοφ 

 Κατθγορία Ε/Κ 

 Ζμφορτο/Κενό 

 Λιμάνι Εκφόρτωςθσ 

 

 

Εικόνα 125 OlpUserViewPreadvise.jsp 
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Κλειςμζνα αντεβοφ (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Κλειςμζνα αντεβοφ»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Αρικμόσ Νταλίκασ 

 Κατθγορία Ε/Κ 

 Ζμφορτο /Κενό 

 Αναμενόμενθ ϊρα ειςόδου ςτθν πφλθ 

 

 

Εικόνα 126 OlpUserViewAppointment.jsp 
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Καταχωρθμζνα Δελτία Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Καταχωρθμζνα Δελτία Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Αρικμόσ Ταξιδιοφ 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 20’  (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 20’ (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 40’  (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 40’ (Φόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 20’ (Εκφόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 20’ (Εκφόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Ζμφορτων 40’  (Εκφόρτωςθ) 

 Αρικμόσ Κενϊν 40’  (Εκφόρτωςθ) 

 

 

Εικόνα 127 OlpUserViewLoadDischargeReport.jsp 
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Δελτίο Κατάπλου-Απόπλου (Χριςτεσ Ο.Λ.Ρ) 

Επιλζγοντασ  «Δελτίο Κατάπλου-Απόπλου»  εμφανίηονται  τα παρακάτω πεδία: 

 Πνομα Ρλοίου 

 Αρικμόσ Ταξιδιοφ 

 Χρόνοσ Άφιξθσ 

 Χρόνοσ Αναχϊρθςθσ 

 

Εικόνα 128 OlpUserViewArrivalDepartureReport.jsp 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

 

Με ηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθαλ έλα ζχλνιν δηαδηθαζηψλ ζην ηαζκφ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

Ο.Λ.Π, πξαγκαηνπνηήζεθε ε βειηηζηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζεο ηνπο, θαη δηεμάρζεθαλ θάπνηα 

ζπκπεξάζκαηα κε ην ηέινο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο.  

 

7.1 Αξιολόγηζη Δθαπμογήρ - ςμπεπάζμαηα  

Ζ βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ βαζίζηεθε ζε 2 άμνλεο. ηελ εηζαγσγή ελφο ινγηζκηθνχ πνπ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηερλνινγία ησλ web services γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ ρξεζηψλ θαη ηελ απνκαθξπζκέλε επηθνηλσλία ηνπο  αιιά 

θαη ζηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ππιψλ κε ηελ ρξήζε RFID θαη OCR ζπζηεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα ζηελ επηθνηλσλία 

ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ήηαλ πνιιά αθνχ ε 

επηθνηλσλία βαζηδφηαλ ζηελ απνζηνιή θαη ιήςε Φαμ, ζηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία αιιά θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζηελ αληαιιαγή ζεκεηψζεσλ ζε πξφρεηξν ραξηί. Όπσο είλαη εκθαλέο κηα επηθνηλσλία  ζαλ θαη απηή 

πεξηνξίδεη ηνπο ρξήζηεο ζηελ πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία κφλν ζηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο θαζψο επίζεο 

πεξηνξίδεη ηνλ θεληξηθφ έιεγρν ηεο, δεκηνπξγψληαο δηάθνξεο εζηίεο παξαπιεξνθφξεζεο. ηελ πξάμε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ είλαη πνιιά θαη θαηαπνιεκνχληαη κεξηθψο κε ηελ ρξήζε 

κεγαιχηεξνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ πνπ απμάλεη ην θφζηνο εξγαζίαο, ρσξίο φκσο θαη πάιη λα θαηαθέξλεη ηελ 

εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε απνδνηηθφ ηξφπν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ έγηλε ε πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ κε ηελ ρξήζε θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ. 

Ζ ηερλνινγία ησλ Web Services κε ηελ δεκηνπξγία ηνπ Portal δίλεη ηελ δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο 

επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ θάζε ζηηγκή. Οη ρξήζηεο απηνί είλαη είηε ππάιιεινη ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

Ο.Λ.Π είηε πλαιιαζζφκελνη κε απηφλ. Αηηήζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο ζπκπιεξψλνληαλ ζε θχιιν ραξηί θαη 

απνζηέιινληαλ κε θαμ ζηνλ παξαιήπηε φπσο ε λέα πξναλαγγειία πινίνπ, ε λέα πξναλαγγειία container, ην λέν 

Ραληεβνχ, ην λέν  Γειηίν θνξη/θψλ εξγαζηψλ, ηψξα πιένλ ζπκπιεξψλνληαη ειεθηξνληθά κε νπνηνλδήπνηε 

ππνινγηζηή έρεη πξφζβαζε ζην internet. Αλαθνηλψζεηο θαη πίλαθεο φπσο πξνγξακκαηηζκέλα πινία, θιεηζκέλα 

ξαληεβνχ πνπ ππήξρε πιεξνθφξεζε πξνεγνπκέλσο κφλν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, πιένλ νη ρξήζηεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ πιεξνθνξία απηή κέζσ ηνπ web.  

Ζ δηαδηθαζία εηζφδνπ θαη εμφδνπ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ απφ ηελ πχιε ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ 

απηνκαηνπνηήζεθε κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη πην γξήγνξα θαη κε πιήξε θαηαγξαθή ησλ ζπκβάλησλ αιιά θαη ησλ 

εηζεξρφκελσλ-εμεξρφκελσλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (Δ/Κ) θαη νρεκάησλ. Ζ θσηνγξάθεζε ησλ εηζεξρφκελσλ-

εμεξρφκελσλ νρεκάησλ θαη Δ/Κ δελ κπνξεί πιένλ λα αθήζεη θαλέλα πεξηζψξην ζε ακθηζβεηήζεηο γηα ρηππεκέλα, 

αλνηρηά θαη ρσξίο ζθξαγίδα Δ/Κ. Όιε ε δηαδηθαζία πιένλ θαηαγξάθεηαη κε ηελ βνήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ , ε 

δηαδηθαζία εθηειείηαη ηαρχηαηα ελψ ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηεο πχιεο κπνξεί λα επεθηαζεί.  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη βειηηζηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο ζπκβάιινπλ ζηελ 

απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ κε πνιιαπιφ ηξφπν. ε κηα επνρή πνπ ην ζαιάζζην 

εκπφξην γλσξίδεη ηδηαίηεξε άλζεζε, ν αληαγσληζκφο ησλ ιηκέλσλ απμάλεηαη,  απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε ε εηζαγσγή 

λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε έλα πεξηβάιινλ φπσο είλαη ν ηαζκφο 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ δηάθνξεο  εηεξνγελήο ηερλνινγίεο πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά. Ζ 

ηερλνινγία ησλ web services πνπ επηιέρηεθε γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξνζθέξεη δηαζχλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ ψζηε νη 

πιεξνθνξίεο λα αληαιιάζζνληαη αθφκα θαη κεηαμχ  ζπζηεκάησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε εληειψο δηαθνξεηηθέο 

πιαηθφξκεο.           
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7.2 Μελλονηικέρ βεληιώζειρ  

Αλ θαη ην ζχζηεκα απηνκαηνπνηεί ζε κεγάιν βαζκφ φπσο πξνείπακε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηαζκνχ 

Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, ππάξρνπλ ζαθψο πνιιά πεξηζψξηα βειηίσζεο.  

Γηα παξάδεηγκα ζα ήηαλ θαιφ, ζε κηα ελδερφκελε πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο, ν αξηζκφο ησλ 

αηηήζεσλ πνπ θαηαθζάλνπλ ζηε βάζε, λα αλαλεψλεηαη απηφκαηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη refresh απφ ηνλ 

ρξήζηε. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε ζα ρξεηαδφηαλ θψδηθαο AJAX κε ρξήζε Javascript πνπ λα «κηιάεη» κε ηνλ 

server αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θιπ. Δίλαη αξθεηά πεξίπινθε θαη εμεηδηθεπκέλε δηαδηθαζία θαη 

μεθεχγεη απφ ηα φξηα κηαο κεηαπηπρηαθήο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Έλα αθφκα ζεκείν πνπ ζα έθαλε ηελ εθαξκνγή απνδνηηθφηεξε είλαη ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο θαη 

εθηέιεζεο ησλ edi κελπκάησλ απνκαθξπζκέλα απφ ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξίεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα 

κπνξνχζε ν πλαιιαζζφκελνο λα θάλεη πξναλαγγειίεο Δ/Κ καδηθά θαη ελ ζπλερεία λα εμεηάδεη απφ ηελ 

ζειίδα πνπ ήδε έρεη  πινπνηεζεί αλ απηέο εθηειέζηεθαλ κε επηηπρία.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Μέπορ   Α 

 

1.  Δζσηεξηθή  Γνκή 

Απφ πφζα ηκήκαηα απνηειείηαη ν Οξγαληζκφο:  

 

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ. & ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ  

 

Γ/ΝΖ ΣΑΘΜΟΤ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΟΚΗΒΩΣΗΩΝ (ΔΜΠΟ) 

 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΥ.ΠΡΟΓΡΑΜ. 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ/Ζ-ΔΟΓ. 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΥ.ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣ.ΔΠΗΚ.ΜΖΥ. 

 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΘΖΖ ΥΔΔΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛ 

ΣΜΖΜΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΣΜΖΜΑ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΜΔΣΟΥΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΜΜ. ΓΗΟΗΚΖΖ 
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Γ/ΝΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ 

 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ 

 

Γ/ΝΖ ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

ΣΜΖΜΑ ΤΜΒ.&ΓΝΩΜΟΓ. 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΚΑΣ.ΔΝΔΡΓ. 

 

 

Γ/ΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΛΟΗΩΝ 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟ/Ζ-ΓΗΚ/ΣΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΓΡΟΓΟΣΖΖ 

ΣΜΖΜΑ ΓΔΞΑΜΔΝΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛ.ΔΤΚΟΛ. 

ΣΜΖΜΑ ΔΟΓΩΝ 

 

Γ/ΝΖ ΓΗΑΚΗΝΖΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ & ΓΔΝΗΚΟΤ ΦΟΡΣΗΟΤ 

 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ. ΑΤΣ/ΣΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ.ΔΜΠΟΡ/ΣΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΑΠΟΣΑΜ.& ΑΕΖΣ. 

ΣΜΖΜΑ ΔΟΓΩΝ 

 

Γ/ΝΖ ΔΞΤΠ/Ζ ΔΠΗΒΑΣΩΝ & & ΔΚΜ/Ζ ΥΩΡΩΝ 

 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ. ΥΩΡΩΝ 
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ΣΜΖΜΑ ΚΡΟΤΑΕΗΔΡΑ 

ΣΜΖΜΑ ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ 

ΣΜΖΜΑ ΔΟΓΩΝ 

 

Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

 

ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΫΠ.-ΚΟΣ/Ζ 

ΣΜΖΜΑ ΔΗΠΡ.-ΠΛΖΡΩΜ. 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΦΑΛ.ΑΠΑΗΣ. 

ΣΜΖΜΑ ΑΦΑΛ.&ΕΖΜΗΩΝ 

 

Γ/ΝΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

ΣΜΖΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ  

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΜΗΘΟΓΟΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓ.&ΔΠΗΜΟΡΦ. 

 

Γ/ΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ 

 

ΣΜΖΜΑ Ζ/Μ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΣΜΖΜΑ ΑΝΣΑΛ.ΔΦΟΓ.ΑΝΑΛ. 

ΣΜΖΜΑ ΤΜΒ.ΠΑΡΟΥ.ΤΠΖΡ. 

 

Γ/ΝΖ ΔΡΓΩΝ 

 

ΣΜΖΜΑ ΘΑΛΑ. ΔΡΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΥΔΡ. ΔΡΓΩΝ.  
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ΣΜΖΜΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ 

 

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ 

 

ΣΜΖΜΑ ΤΝΣ.ΔΠΗΚ.ΔΓΚ/ΔΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚ.& ΚΑΣΑΚ 

ΣΜΖΜΑ ΚΗΝ.&ΤΝΣ.ΜΖΥ/ΣΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΥ.ΤΛΗΚ.& ΔΦΟΓ.  

 

Γ/ΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ & ΓΗΚΣΤΩΝ 

 

ΣΜΖΜΑ ΜΖΥ.ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΤΣ.-ΒΑ.ΓΔΓΟΜ. 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΚΣ.-ΣΖΛ/ΝΗΩΝ 

 

Γ/ΝΖ ΦΟΡΣΟΔΚΦ/ΚΩΝ ΔΡΓΑΗΩΝ 

 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜ.ΠΛΟΗΩΝ 

ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΑΣΗΚΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ 

 

 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ  

ΣΜΖΜΑ ΑΦ.ΛΗΜΔΝ.ΔΓΚΑΣ. 

ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ & ΑΦΑΛΔΗΑ  

 

 

 

A.1 Πόζοσς εργαζόμενοσς έτει η επιτείρηζη;  ----------------------- 

A.2 Υπάρτοσν σποκαηαζηήμαηα; Αν ναί πόζα;  ---------------------- 
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A.3 Ποίος είναι ο ηζίρος ηης εηαιρίας (προαιρεηικά); ---------------------- 

A.4 Περιγράυηε ηοσς ηομείς ζηοσς οποίοσς  

δραζηηριοποιείηαι η επιτείρηζη ζας:  ---------------------- 

A.5 Περίποσ πόζοσς πελάηες έτεηε:   ---------------------- 

 

 

 

 

Μέπορ   Β 

  

 

Διεργαςί

α 

 

Ερϊτθςθ 

 

Ρεριγραφι 

Διάρκεια  

(ςε  

λεπτά) 

 

1 

Ρεριγράψετε τισ βαςικζσ διαδικαςίεσ  

(ενζργειεσ) που ςχετίηονται με τον 

Στακμό Εμπορευματοκιβωτίων ; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ροιοι εμπλζκονται ; 

 

 

 

 

3 Ρωσ εμπλζκονται; 
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4 

Ρου καταχωρείτε-καταγράφετε τα 

ςτοιχεία. 

 

 

 

 

5 
Αν το ςφςτθμα δεν είναι διακζςιμο πωσ 

γίνεται θ καταχϊρθςθ-αναηιτθςθ; 

 

 

 

6 
Υπάρχουν άλλεσ εταιρίεσ που 

υποςτθρίηουν τισ διαδικαςίεσ; 

 

 

 

 

 

7 

Ζχει κάποια άλλθ υπθρεςία ι 

ςυναλλαςςόμενοι πρόςβαςθ ςτο 

πλθροφοριακό ςφςτθμα του Ο.Λ.Ρ;  

 

 

 

 

8 Αν ναι,  πωσ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        9 

Αποκθκεφονται τα δεδομζνα αυτά  και 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ανά πάςα 

ςτιγμι; 

 

 

 

 

10 Σε τι μορφι αποκθκεφονται ; 
 

 

 

11 
Ροιοί  ζχουν πρόςβαςθ ςε αυτά τα 

αρχεία; 

 

 

 

12 

Υπάρχουν διαφορετικά δικαιϊματα ςε 

χριςτεσ του πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ; 

 

 

 

 

13 

Ροιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίασ για 

τισ διαδικαςίεσ που μασ περιγράφεται; 
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14 Ροιοί εμπλζκονται και πωσ; 

 

 

 

 

15 Ρωσ γίνονται οι πλθρωμζσ; 
 

 

 

15 Αν ναι, πότε και από ποιζσ ςυνκικεσ ; 
 

 

 

       17 
Υπάρχει διαφορετικι αντιμετϊπιςθ ςε 

ευαίςκθτεσ κατθγορίεσ εμπορευμάτων;  

 

 

 

 

18 Ρωσ χειρίηεςτε τζτοιεσ περιπτϊςεισ. 
 

 

 

       19 
Άνοιγμα για ζλεγχο εμπορευμάτων 

πραγματοποιεί ο Ο.Λ.Ρ 

 

 

 

 

 

20 
Ροιο είναι το ωράριο λειτουργίασ; 

 

 

 

 

21 
Υπάρχει real-time αποτφπωςθ των 

εργαςιϊν; 

 

 

 

 

22 Αν ναι, από ποιοφσ; 
 

 

 

       23 
Τι διαδικαςία χρειάηεται για να 

παραδοκεί ζνα Ε/Κ 

 

 

 

 

24 Ροιοι εμπλζκονται και πωσ; 
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25 
Ρωσ γίνεται θ επικοινωνία με τισ άλλεσ 

υπθρεςίεσ του οργανιςμοφ; 

 

 

 

 

 

 

Μζροσ  Γ 

 

Υπάρχουν πιςτεφεται ςθμεία ςτισ διαδικαςίεσ που δθμιουργοφν κακυςτζρθςθ και επιβραδφνουν τθν ολοκλιρωςι 

τθσ; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζαο ζχζηεκα επηθνηλσλεί κε άιια εμσηεξηθά πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Έρεηε επηθνηλσλία γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο μέλσλ ιηκέλσλ; Οη δηαδηθαζίεο ζαο έρνπλ νκνηφηεηεο- 

δηαθνξέο;  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Πνηνπο λφκνπο-θαλνληζκνχο ιακβάλεηαη ππφςε ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηαζκνχ Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ θαη 

ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ θάλεηε κε ηνπο ζπλαιιαζζφκελνπο;    

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 


