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Θέμα:  «Πρόσκληση σε Συνέλευση Διαβούλευσης με θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή PORT 
COMMUNITY SYSTEM στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης». 
 
1. Η ανάπτυξη και εφαρμογή PORT COMMUNITY SYSTEM λαμβάνει κατά λογική και νομική 
αναγκαιότητα χώρα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και με αυτονόητο σεβασμό 
στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο ελεύθερου ανταγωνισμού, αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων και 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.  
 
2. Για τους παραπάνω λόγους, η ανάπτυξη ενιαίας πλατφόρμας PCS (Port Community System) για τη 
διαχείριση της ζήτησης και της παροχής διάφορων υπηρεσιών λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας με 
ομοιογενή και ηλεκτρονικό/paperless τρόπο προς τους κύριους συναλλασσόμενους με το λιμένα 
(πλοιοκτήτες, πράκτορες, ναυτιλιακά γραφεία, επαγγελματίες λιμένα, μεταφορείς, 
εισαγωγείς/εξαγωγείς, αρμόδιες αρχές, επιβάτες κλπ) υπερβαίνει το χαρακτήρα B2B και συνδέεται πιο 
ευέλικτα με την έννοια SW, εντασσόμενη στον πυρήνα μιας ολοκληρωμένης δημόσιας λιμενικής 
πολιτικής.  
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παραδοχών, η σύνδεση της πρόσβασης στους λιμένες Πειραιά και 
Θεσσαλονίκης με την υποχρεωτική και ταυτόχρονα μονοπωλιακή χρήση πλατφόρμας PCS χωρίς εκ των 
προτέρων γνωστές και δεδομένες εγγυήσεις διαλειτουργικότητας με το ελληνικό λιμενικό σύστημα και 
με χρεώσεις διαμορφωμένες μονομερώς στο πλαίσιο συμβάσεων υπεργολαβίας με αμφισβητούμενα 
χαρακτηριστικά εμπεριέχει βάσιμες αν όχι επαρκείς ενδείξεις παράβασης εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας.  
 
4. Ωστόσο, προκειμένου πράγματι να καταστεί δυνατή η προσήκουσα μετάβαση των λιμένων Πειραιά 
και Θεσσαλονίκης στην ψηφιακή εποχή και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η ΔΑΛ έχει ήδη προχωρήσει την 
προετοιμασία για τη λειτουργία του δικού της  ΟΝΕ STOP SHOP στο λιμένα Πειραιά, σας προσκαλεί τη 
Δευτέρα 10/2/2020 και ώρα 13.00 μμ στο γρ. 332 κτηρίου ΥΝΑΝΠ σε ανοικτή δημόσια συνέλευση 
διαβούλευσης με θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή PORT COMMUNITY SYSTEM στους λιμένες Πειραιά 
και Θεσσαλονίκης.  
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