Το APC με αριθμούς

5 εταίροι
3 λιμάνια, 3 χώρες, 3 διαφορετικά σενάρια

Η Αδριατική
Κοινότητα Λιμανιών

24μηνο Σχέδιο Δράσης
1 Ενιαία Ηλεκτρονική Θυρίδα ανταλλαγής
πληροφοριών
750. 000 τόνοι φορτίου ανά έτος μεταξύ
των συνεργαζομένων στο Έργο λιμανιών

The Adriatic Port Community
info@apcwindow.eu
www.apcwindow.eu

The project is co-funded
by the European Union,
Instrument for
Pre-Accession Assistance.
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Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών
Το έργο APC - Η Αδριατική Κοινότητα Λιμανιών στοχεύει στην
ανάπτυξη ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών για τους λιμένες που
εμπλέκονται στην πρωτοβουλία, ήτοι Βενετία (Ιταλία),
Ηγουμενίτσα (Ελλάδα) και Πλότσε (Κροατία).
Με το σύγχρονο αυτό πληροφοριακό σύστημα, το έργο APC
αποσκοπεί στα ακόλουθα: να εκσυγχρονίσει τις διοικητικές
διαδικασίες που σχετίζονται με τον κατάπλου και τον
απόπλου των πλοίων, ιδίως από την άποψη του χρόνου, να
συμβάλει στη διαχείριση της ροής επιβατών, αγαθών και
φορτίων και να βελτιώσει τη διαχείριση των περιοχών
στάθμευσης εντός των περιοχών των λιμένων.
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό θα βασίζεται στην αρχή
της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας (Single-Window
Principle) και θα ενισχύσει την ανταλλαγή πληροφοριών που
συγκεντρώνονται μέσω διαφορετικών πληροφοριακών
συστημάτων που έχουν ήδη αναπτυχθεί ή θα αναπτυχθούν
από κάθε συνεργαζόμενο στο έργο φορέα, συμβάλλοντας με

τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της αποδοτικότητας και
ανταγωνιστικότητας των λιμανιών.
Με την ανάλυση των διαδικασιών του κάθε λιμένα που
συμμετέχει στο έργο –ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν στη
ροή των αγαθών, στις λειτουργίες των τελωνείων και τις
χερσαίες μεταφορές– το APC έχει προσδιορίσει τις ανάγκες
των τριών λιμενικών Κοινοτήτων (Βενετίας, Πλότσε,
Ηγουμενίτσας), προκειμένου να δημιουργήσει ειδικές
πληροφοριακές εφαρμογές για τη διαχείριση του απόπλου
και κατάπλου των πλοίων, για τη διαχείριση της εισαγωγής και
εξαγωγής αγαθών, και για τη διαχείριση των περιοχών
στάθμευσης οχημάτων, με στόχο την ανταλλαγή των
πληροφοριών μεταξύ των εταίρων μέσω της κοινής
εφαρμογής λογισμικού.
Θα πραγματοποιηθεί εξειδικευμένη εκπαίδευση για τη
χρήση του πληροφοριακού συστήματος για το προσωπικό
των συμμετεχόντων λιμένων.
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