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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Θέμα: Δοκιμαστική λειτουργία της διαδικτυακής πλατφόρμας ΝΑΥΣ (e-marketplace) 

από τους τοπικούς Παραγωγούς και Προμηθευτές, για την προώθηση των 

προϊόντων τους στην εφοδιαστική αλυσίδα της κρουαζιέρας. 

 

Η Περιφέρεια Κρήτης, με τη συμμετοχή της στην Πράξη ΝΑΥΣ του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020», έχει 

αναλάβει μία σημαντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη και την προώθηση των 

τοπικών προϊόντων της στην εφοδιαστική αλυσίδα της κρουαζιέρας. Σε συνεργασία 

με άλλους τρεις Δικαιούχους από την Ελλάδα (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) και 

δύο από την Κύπρο (Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο, Ερευνητικό 

Ίδρυμα Πανεπιστήμιου Λευκωσίας), δημιούργησαν για τον σκοπό αυτό τη 

διαδικτυακή πλατφόρμα ΝΑΥΣ (e-marketplace).  

Η πλατφόρμα ΝΑΥΣ παρέχει τη δυνατότητα στους τοπικούς Παραγωγούς και 

Προμηθευτές για την απ’ ευθείας πώληση των προϊόντων τους προς τις εταιρίες 

κρουαζιέρας, που επιθυμούν τον εφοδιασμό τους με ποιοτικά παραδοσιακά προϊόντα 

όπως λάδι, φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, κρασιά, κλπ. Τα προϊόντα 

θα μπορούν να διατίθενται και για μεμονωμένη πώληση στους επιβάτες και τα 

καταστήματα των κρουαζιερόπλοιων.  
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Στο πλαίσιο αυτό σας προσκαλούμε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα ΝΑΥΣ μέσω του 

συνδέσμου https://platform.naus-app.gr/ επιλέγοντας Η πλατφόρμα → Εγγραφή 

Παραγωγών / Προμηθευτών. Στη συνέχεια μπορείτε να καταχωρήσετε τα προϊόντα 

σας ακολουθώντας τις σύντομες οδηγίες χρήσης που επισυνάπτονται.  

Η υπηρεσία λειτουργεί πιλοτικά και παρέχεται δωρεάν στις επιχειρήσεις στο πλαίσιο 

της Πράξης “ΝΑΥΣ”. Σε μεταγενέστερη ενημερωτική Εκδήλωση της Περιφέρειας 

Κρήτης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής και για το λόγο 

αυτό, θα σας παρακαλούσαμε, με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας στην 

πλατφόρμα, να συμπληρώσετε το Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης της πλατφόρμας έως 

τις 10/8/2021. Η συμπλήρωσή του δεν είναι υποχρεωτική και απαιτεί 5 λεπτά από το 

χρόνο σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία και υποστήριξη, μπορείτε να επικοινωνείτε 

με την κα Μαρία Καλφόγλου, Email: kalfoglou.maria@dotsoft.gr, Τηλ.: 2310500181 

(εσωτερικό: 1005).  

Μπορείτε να ενημερωθείτε για το “ΝΑΥΣ” στην ιστοσελίδα της Πράξης https://naus-

project.eu, στην ιστοσελίδα της Πύλης της πλατφόρμας https://portal.naus-app.gr/el/ 

και στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας https://platform.naus-app.gr. 

Η Πράξη ΝΑΥΣ υποστηρίζει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη των νησιών του Αιγαίου, 

της Κρήτης και της Κύπρου. Η συμμετοχή σας μας τιμά ιδιαίτερα. 

 

 Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός 
Σύμβουλος Διεθνών Ευρωπαϊκών 

Σχέσεων  
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