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9th Annual Capital Link Greek Shipping Forum in Athens, Greece
Event Details
Name of the Event :

9th Annual Capital Link Greek Shipping Forum

Start date :

8 - Feb - 2018

End date :

8 - Feb - 2018

Event Venue
Location :

Divani Caravel Hotel

City :

Athens

Country :

Greece

{ See in a Google map }

Event Contacts
Organising Company :

Capital Link

Contact person :

Stephanie Wang

Contact telephone :

212-661-7566

Contact email :

swang@capitallink.com

Event website :

Go to the event website > > >

Oil & Gas Industry
Machinery & Equipment
Marketplace
A60 Zone 1 Containers for
Sale - DNV Approved

Upcoming Oil & Gas Conferences
Hydraulic Drill Pipe
Conveyor for sale

Flush By Unit - 2013 Built West African International Petroleum
Exhibition and Conference (WAIPEC)

Lignofuels 2018
7 Feb - 8 Feb 2018

6 Feb - 8 Feb 2018

Amsterdam, Netherlands

,

18th Ballast Water Management
Conference

for Sale

7 Feb - 8 Feb 2018
Singapore, Singapore

Offshore Support Vessel 90m - For Sale

Subsea Support
Maintanance Vessel for
Sale
Kuwait EPC Projects Conference

4th Maintenance Kuwait Summit

11 Feb - 14 Feb 2018

11 Feb - 14 Feb 2018

Kuwait, Kuwait

3rd Annual Blockchain, IoT & Machine
Learning in Oil & Gas Canada Conference
13 Feb - 14 Feb 2018
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9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum:
“Opportunities & Challenges”
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα
πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε
συνεργασία µε το NASDAQ και το New York Stock Exchange
Από: EBR - ∆ηµοσίευση: ∆ηµοσίευση: Πέµπτη, 11 Ιανουαρίου 2018
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9th Annual Capital Link Greek Shipping Forum:
“Opportunities & Challenges”
Capital Link is hosting its 9th Annual Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, on
Thursday, February 8th, 2018 at the Divani Caravel Hotel in Athens, Greece, in cooperation with
NASDAQ and the New York Stock Exchange
By: EBR - Posted: Thursday, January 11, 2018

1 of 1

1/19/2018, 3:43 PM

https://www.ekirikas.com/
Publication date: 11/01/2018 21:01
Alexa ranking (Greece): 4615
https://www.ekirikas.com/%ce%b5%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b9%ce%bf-%cf%86...

Ετήσιο Φόρουµ Capital Link για την Ελληνική Ναυτιλία
0
ShareTweet
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ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η οµογενειακή εταιρεία Capital Link, την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου, θα διοργανώσει στην Αθήνα
το 9ο οµώνυµο Ετήσιο Φόρουµ για την Ελληνική Ναυτιλία, µε τίτλο «Ευκαιρίες και Προκλήσεις».
Στη σχετική ανακοίνωση Τύπου υπογραµµίζεται ότι το φόρουµ διοργανώνεται για µια ακόµη φορά σε
συνεργασία µε τα χρηµατιστήρια της NASDAQ και του New York Stock Exchange.
«Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντικός πυλώνας αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του
παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Ελληνες επαγγελµατίες της
ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη, καθώς
και καινούργιες ευκαιρίες.
Η Ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία», τονίζεται
στην ανακοίνωση.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της Ναυτιλίας.
Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια.
Επίσης, οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη
κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
Οπως και τα προηγούµενα χρόνια στο πλαίσιο του φόρουµ θα απονεµηθεί και το βραβείο «2018 Capital Link
Greek Shipping Leadership Award» θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη: κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο,
European Community Ship owners Associations; Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping
Co. Ltd. Και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia Corporation, Lavinia
Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στη Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στη ναυτιλιακή βιοµηχανία, η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας.
Το φόρουµ ελκύει σταθερά πάνω από 1.200 συνέδρους και είναι γνωστό για τη µεγάλη συµµετοχή από
στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών.
«Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών, θεσµικών επενδυτών,
αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και χρηµατιστών,
διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής Τεχνολογίας,
νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων, οικονοµικών
συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης», τονίζεται στην ανακοίνωση.
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται
από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα, διοργανώνει
ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη και από
φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα.
0
ShareTweet
SHARES

http://www.epixeiro.gr/
Publication date: 11/01/2018 15:28
Alexa ranking (Greece): 1924
http://www.epixeiro.gr/article/74074

9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”
Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου, 2018, Divani Caravel Hotel, Αθήνα.
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το
New York Stock Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου
στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας
προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και
καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη : κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο
Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας.
TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
New Regulations & Compliance Affecting Shipping
Digitalization & Cybersecurity
Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections
Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
The Future of Shipping
Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping
Bank Finance
New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
Private Equity
Capital Markets
Industry Challenges & The Road Map Ahead
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc •
Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime
• Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde & Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte •
DNB Bank • DNV GL • Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA FIRST
ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY • Fearnley Securities •
Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank • INTERCARGO •
INTERTANKO • International Registries • Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia Enterprises Ltd •
Lavinia Corporation • Liberian Registry LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES Corporate Finance •
New York Maritime (NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward & Kissel • Shinghai
Marine Services • Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila • Watson Farley
Williams.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link εδώ.
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9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum «Opportunities & Challenges»

Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum «Opportunities & Challenges», θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα
την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018, σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York Stock Exchange.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το «2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη: κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia
Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας.
ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
* The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
* New Regulations & Compliance Affecting Shipping
* Digitalization & Cybersecurity
* Marine Digitalization and the Future of Risk
* Navigating Chinese Port Inspections
* Sanctions Compliance in an Uncertain World – A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
* The Future of Shipping
* Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
* Consolidation & M&A in Shipping
* Bank Finance
* New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
* Private Equity
* Capital Markets
* Industry Challenges & The Road Map Ahead
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9th Annual Capital Link Greek Shipping Forum – “Opportunities & Challenges”
Capital Link is hosting its 9th Annual Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, on Thursday, February 8th,
2018 at the Divani Caravel Hotel in Athens, Greece,
in cooperation with NASDAQ and the New York Stock Exchange.
Greek shipping is the global leader with more than twenty percent of the global fleet. Greek Shipowners have
established a reputation as astute and highly efficient operators always adapting to the ever changing conditions of
the shipping trade and making the best out of volatile markets. Shipping is the artery of global trade carrying over 90
percent of the world's trade and Greek shipping plays a pivotal role in the global economy.

FORUM OVERVIEW & STRUCTURE
This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy and the main
commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and challenges the industry faces,
including geopolitical and regulatory developments, technical and commercial fleet management and access to
capital. It will examine bank financing, capital markets and alternative funding mechanisms and strategies.
Our Athens Forum, in its 9th year, draws consistently over 1,000 delegates and is known for its large attendance by
public and private shipping companies' executives and market participants.

2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
The "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" will be presented to Messrs. Panos Laskaridis, President,
European Community Shipowners Associations; CEO, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. and
Athanasios Laskaridis, Chairman and CEO Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping
Company Ltd. The award is given in recognition of their unique and extensive contribution to Shipping and Greece and
for their overall outstanding service to the shipping industry made by each of them individually, by their family and by
their companies.

TARGET AUDIENCE
Capital Link invites institutional investors, analysts, bankers, financial advisors, financial media, and other qualified
investors who are interested in enhancing their knowledge of shipping across all sectors. With an average of roughly
1000 participants each year, attendees can expect an informative networking forum connecting them to the shipping
industry’s key players, including influential members in the financial community, such as commercial and investment
banks.

INDUSTRY PANEL & PRESENTATION TOPICS TO BE COVERED:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
New Regulations & Compliance Affecting Shipping
Digitalization & Cybersecurity
Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections
Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
The Future of Shipping
Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping
Bank Finance
New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
Private Equity
Capital Markets
Industry Challenges & The Road Map Ahead

• PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS
ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc •
Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime
• Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde & Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte •
DNB Bank • DNV GL • Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA FIRST
ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY • Fearnley Securities •
Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank • INTERCARGO •
INTERTANKO • International Registries • Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia Enterprises Ltd •
Lavinia Corporation • Liberian Registry LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES Corporate Finance •
New York Maritime (NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward & Kissel • Shinghai
Marine Services • Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila • Watson Farley
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Williams
IN COOPERATION WITH: NASDAQ • New York Stock Exchange
GLOBAL LEAD SPONSOR: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
GLOBAL GOLD SPONSORS: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • EY • Tototheo Group
GLOBAL SPONSORS: Citi • Clarksons Platou Securities AS • CLYDE & CO • DNB Bank • DVB Bank • Fourth
Insurance Office, Inc. • Reed Smith • Seward & Kissel LLP • Watson Farley & Williams
EVENT SPONSORS: ABN AMRO • Amsterdam Trade Bank • Deloitte • Eniram • Fearnley Securities • Gauci-Maistre
Xynou • Holman Fenwick Willan • HSH Nordbank • Liberian Registry-LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners
(MAP) • NAVES Corporate Finance • RMK Maritime • Singhai Marine Services • Watrsila
LUNCHEON SPONSOR: Bermuda Business Development Agency
SPEAKER’s DINNER SPONSOR: Capital Product Partners
COCKTAIL RECEPTION SPONSOR: NYMAR (New York Maritime)
COFFEE SPONSOR: Illy Iperespresso - Capsule System • Papadopoulos
SUPPORTING ORGANIZATIONS: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • CASS
Business School • EENMA (Hellenic Shortsea Shipowners Association) • Greek Shipping Co-operation Committee •
Hellenic Chamber of Shipping • Hellenic Committee of Lloyd’s Brokers’ Associates • Hellenic Maritime Law
Association (HMLA) • Hellenic Ship Suppliers & Exporters Association • Hellenic Shipbrokers Association • Hellenic
Society of Maritime Lawyers • HELMEPA • INTERMEPA • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus
Marine Club • Port Captains Club • The International Propeller Club • Wista Hellas
INTENATIONAL MEDIA PARTNERS : All About Shipping • The Maritime Executive • Ship2shore • WorldOils
GREEK MEDIA PARTNERS: Economia • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • KATHIMERINI • www.maritimes.gr •
NAFTIKA CHRONIKA • NafsGreen.gr• ReadPoint.gr • Shipping & Finance • Shipping International Monthly Review
REGISTRATION
To register please visit the link below:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/signup.html
FOR MORE INFORMATION
Please visit:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/index.html

For further information, please contact:
NEW YORK // Mrs. Olga Bornozi & Mrs. Eleni Bej
Tel. +1 212 661 75 66 - Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to
view it.
ATHENS // Mrs. Maira Kitova & Mrs. Athina Kosmadaki
Tel: +30 210 610 9800 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to
view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.nafs.gr/
Publication date: 12/01/2018 10:03
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.nafs.gr/naftilia/ekdiloseis/190-9o-synedrio-capital-link-opportunities-a...

9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα
την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel
σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York Stock Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου
στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας
προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και
καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.

2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη : κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia
Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας.

TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
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The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
New Regulations & Compliance Affecting Shipping
Digitalization & Cybersecurity
Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections
Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
The Future of Shipping
Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping
Bank Finance
New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
Private Equity
Capital Markets
Industry Challenges & The Road Map Ahead

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc •
Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime
• Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde & Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte •
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DNB Bank • DNV GL • Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA FIRST
ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY • Fearnley Securities •
Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank • INTERCARGO •
INTERTANKO • International Registries • Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia Enterprises Ltd •
Lavinia Corporation • Liberian Registry LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES Corporate Finance •
New York Maritime (NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward & Kissel • Shinghai
Marine Services • Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila • Watson Farley
Williams
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: NASDAQ • New York Stock Exchange
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • EY • Tototheo Maritime
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Citi • Clarksons Platou Securities AS • CLYDE & CO • DNB Bank • DVB Bank • Fourth
Insurance Office, Inc. • Reed Smith • Seward & Kissel LLP • Watson Farley & Williams
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ABN AMRO • Amsterdam Trade Bank • Deloitte • Eniram • Fearnley Securities • GauciMaistre Xynou • Holman Fenwick Willan • HSH Nordbank • Liberian Registry-LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset
Partners (MAP)• NAVES Corporate Finance •RMK Maritime • Singhai Marine Services • Watrsila
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Bermuda Business Development Agency
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ: Capital Product Partners
ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL: NYMAR (New York Maritime)
ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE: Illy Iperespresso – Σύστηµα Κάψουλας • Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • CASS Business
School • EENMA (Hellenic Shortsea Shipowners Association) • Greek Shipping Co-operation Committee • Hellenic
Chamber of Shipping • Hellenic Committee of Lloyd’s Brokers’ Associates • Hellenic Maritime Law Association
(HMLA) • Hellenic Ship Suppliers & Exporters Association • Hellenic Shipbrokers Association • Hellenic Society of
Maritime Lawyers • HELMEPA • INTERMEPA • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club •
Port Captains Club • The International Propeller Club • Wista Hellas
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΟΚΟΝΩΝΙΑΣ: All About Shipping • The Maritime Executive • Ship2shore • WorldOils
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Economia • www.efoplistesnews.gr • Elnavi • ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ •
www.maritimes.gr • ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ • NafsGreen.gr • ReadPoint.gr • Shipping & Finance • Shipping International
Monthly Review

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/signup.html
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλούµε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου :
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/index.html

Παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προστατεύεται από τους
αυτοµατισµούς αποστολέων ανεπιθύµητων µηνυµάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να
µπορέσετε να τη δείτε.
ΑΘΗΝΑ - κα. Μάιρα Κίτωβα / κα Αθηνά Κοσµαδάκη
Τηλ: +30 210 610 98 00 - Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προστατεύεται από τους
αυτοµατισµούς αποστολέων ανεπιθύµητων µηνυµάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να
µπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου προστατεύεται από τους
αυτοµατισµούς αποστολέων ανεπιθύµητων µηνυµάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να
µπορέσετε να τη δείτε.
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
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Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com
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9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”
Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου, 2018, Divani Caravel Hotel, Αθήνα.
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9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum: “Opportunities & Challenges”
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα
την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York
Stock Exchange
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Yachting

Néss προκληθεί

για τη ναυτιλία
Της

ΛΗΤΩΣ ΜΗΣΙΑΚΟΥΛΗ
litomissiakouli@yahoo com

θα έχουν στις 8

Φεβρουαρίου

κορυφαίοι εφοπλιστές
θεσμικοί επενδυτές
επενδύσεων μεσίτες
πλοίων χρπματιστές εμπειρογνώμονες
ναυτικής τεχνολογίας
και αναλυτές καθώς ανακοινώθπκε
σύμβουλοι

Ραντεβού

η διεξαγωγή του 9ου ετήσιου συνεδρίου

τπς Capital Link με θέμα Ευκαιρίες και
προκλήσεις Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί
στπν Αθήνα στο Divani Caravel
Hotel σε συνεργασία με το NASDAQ και
το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Παρά τις ασταθείς αγορές και την
ύφεση οι Ελληνες επαγγελματίες
οικονομική

της ναυτιλίας

προσαρμόζονται

συνεχώς στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες αναζητώντας την ανάπτυξη
καθώς και καινούργιες ευκαιρίες
αναφέρουν οι συντελεστές της
τονίζοντας την 20ή θέση
της ελληνικής ναυτιλίας στον παγκόσμιο
στόλο Αναφέρουν ακόμη πως η
ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσμιου
οργάνωσης
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εμπορίου μέσω τπς οποίας μεταφέρεται
το 90 των εμπορευμάτων και ότι π

ελλπνική ναυτιλία διαδραματίζει κεντρικό
ρόλο στπν παγκόσμια οικονομία
Στο συνέδριο θα γίνει παρουσίαση των
τάσεων και των προοπτικών της
οικονομίας στις κύριες αγορές
βασικών προϊόντων της Ενέργειας
παγκόσμιας

Σε συνεργασία με
το NASDAQ da
πραγματοποιηθεί στις 8
Φεβρουαρίου το 9ο ετήσιο
συνέδριο της Capital
Link όπου da γίνει
παρουσίαση των τάσεων
και των προοπτικών της
παγκόσμιας οικονομίας

και της ναυτιλίας Θα συζητηθούν
επίσης οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η ναυτιλία συμπεριλαμβανομένων
των γεωπολιτικών και διαρρυθμι
στικών εξελίξεων καθώς και η τεχνική
και εμπορική διαχείριση του στόλου και
η πρόσβαση σε κεφάλαια Επίσης θα
εξεταστούν οι τρόποι χρηματοδότησης
από την τραπεζική αγορά από την
και από άλλους εναλλακτικούς
μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης
κεφαλαιαγορά

2018 Capital Link Greek
Shipping Leadership θα δοθεί στους

Το Βραβείο

αδελφούς Πάνο και Αθανάσιο Λασκαρίδη
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Στην Αθήνα το Ετήσιο ραντεβού της Ναυτιλίας
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα
την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York
Stock Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου
στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας
προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και
καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη : κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia
Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας.
TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
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ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
New Regulations & Compliance Affecting Shipping
Digitalization & Cybersecurity
Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections
Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
The Future of Shipping
Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping
Bank Finance
New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
Private Equity
Capital Markets
Industry Challenges & The Road Map Ahead

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc •
Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime
• Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde & Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte •
DNB Bank • DNV GL • Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA FIRST
ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY • Fearnley Securities •
Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank • INTERCARGO •
INTERTANKO • International Registries • Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia Enterprises Ltd •
Lavinia Corporation • Liberian Registry LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES Corporate Finance •
New York Maritime (NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward & Kissel • Shinghai
Marine Services • Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila • Watson Farley
Williams
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor
Relations & Financial Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των
Ναυτιλιακών εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα
διοργανώνει ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό,
Σαγκάη και από φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ απο

http://www.pireas2day.gr/
Publication date: 13/01/2018 10:34
Alexa ranking (Greece): 14219
http://www.pireas2day.gr/02,31,29648,00.aspx

τα Συνέδρια αυτά επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν
την ελίτ των οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό
συνδυασµό πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια
πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων
κατά τη διάρκεια του έτους σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την
οποία πραγµατοποιείται κάθε εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους
συµµετέχοντες στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή
ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν
τη Κοινωνία, αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της
ΕΚΕ και δίνει βήµα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloydss List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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Capital Link is hosting its 9th Annual Greek Shipping
Forum “Opportunities & Challenges”, on Thursday,
February 8th, 2018 at the Divani Caravel Hotel in
Athens, Greece, in cooperation with NASDAQ and the
New York Stock Exchange.
Greek shipping is the global leader with more than twenty
percent of the global fleet. Greek Shipowners have
established a reputation as astute and highly efficient
operators always adapting to the ever changing conditions
of the shipping trade and making the best out of volatile
markets. Shipping is the artery of global trade carrying
over 90 percent of the world's trade and Greek shipping
plays a pivotal role in the global economy.
FORUM OVERVIEW & STRUCTURE
This event will provide a comprehensive review of current
trends and outlook of the global economy and the main
commodity, energy and shipping markets. It will also
discuss critical issues and challenges the industry faces,
including geopolitical and regulatory developments,
technical and commercial fleet management and access to
capital. It will examine bank financing, capital markets
and alternative funding mechanisms and strategies.
Our Athens Forum, in its 9th year, draws consistently over
1,000 delegates and is known for its large attendance by
public and private shipping companies' executives and
market participants.
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP
AWARD
The "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership
Award" will be presented to Messrs. Panos Laskaridis,
President, European Community Shipowners Associations;
CEO, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. and
Athanasios Laskaridis, Chairman and CEO Lavinia
Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis
Shipping Company Ltd. The award is given in
recognition
of
their
unique
and
extensive
contribution to Shipping and Greece and for their
overall outstanding service to the shipping industry
made by each of them individually, by their family
and by their companies.
1/19/2018, 3:41 PM
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and by their companies.
TARGET AUDIENCE
Capital Link invites institutional investors, analysts,
bankers, financial advisors, financial media, and other
qualified investors who are interested in enhancing their
knowledge of shipping across all sectors. With an average
of roughly 1000 participants each year, attendees can
expect an informative networking forum connecting them
to the shipping industry’s key players, including influential
members in the financial community, such as commercial
and investment banks.
INDUSTRY PANEL & PRESENTATION TOPICS TO BE
COVERED:
The Global Commodity, Energy & Shipping
Markets
New Regulations & Compliance Affecting
Shipping
Digitalization & Cybersecurity
Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections
Sanctions Compliance in an Uncertain World - A
Guide
for
Shipowners,
Charterers
and
Financiers
The Future of Shipping
Global
Maritime
Clusters
–
Competitive
Advantages
&
Business
Development
Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping
Bank Finance
New & Alternative Sources of Finance for
Shipowners
Private Equity
Capital Markets
Industry Challenges & The Road Map Ahead

PARTICIPATING COMPANIES & ORGANIZATIONS
ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc •
Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc •
Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping
& Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime
• Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde & Co. •
Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte
• DNB Bank • DNV GL • Drewry Maritime Financial
Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA
FIRST ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European
Community Shipowners Associations • EY • Fearnley
1/19/2018, 3:41 PM
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FIRST ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European
Community Shipowners Associations • EY • Fearnley
Securities • Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre
Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank •
INTERCARGO • INTERTANKO • International Registries •
Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia
Enterprises Ltd • Lavinia Corporation • Liberian Registry
LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES
Corporate Finance • New York Maritime (NYMAR) • Oakhill
Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward &
Kissel • Shinghai Marine Services • Tototheo Maritime •
Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila •
Watson Farley Williams
REGISTRATION
To register please visit the link below:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece
/signup.html
FOR MORE INFORMATION
Please visit:
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece
/index.html
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Εκδηλώσεις

Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New
York Stock Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά
τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς
στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των εµπορευµάτων και η
ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ∆ΟΜΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσµιας
οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα συζητηθούν επίσης τα
κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία, συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και
διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια.
Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά
και από άλλους εναλλακτικούς µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη : κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia
Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και στην
Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο µέσα από την
πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας.
TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200 συνέδρους
και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. Το
συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών, θεσµικών επενδυτών, αναλυτών,
συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών
πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών
τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων, οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής
ενηµέρωσης.
ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
New Regulations & Compliance Affecting Shipping
Digitalization & Cybersecurity
Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections
Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
The Future of Shipping
Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping
Bank Finance
New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
Private Equity
Capital Markets
Industry Challenges & The Road Map Ahead

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc •
Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis
Maritime • Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde & Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company
•Deloitte • DNB Bank • DNV GL • Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal •
ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY • Fearnley
Securities • Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank •
INTERCARGO • INTERTANKO • International Registries • Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia
Enterprises Ltd • Lavinia Corporation • Liberian Registry LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES
Corporate Finance • New York Maritime (NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward
& Kissel • Shinghai Marine Services • Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila •
Watson Farley Williams

ΕΓ

ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/signup.html
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλούµε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου :

1/19/2018, 3:37 PM
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Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum Opportunities Challenges 8α πραγματοποιηθεί στην
Divani Caravel Hotel σε συνεργασία με το NASDAQ και το New York Stock Exchange

Αθήνα την Πέμπτη 8

Φεβρουαρίου 2018 στο

Η ελληνική ναυτιλία παραμένει σημαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσμιου στόλου Παρά τις ασταθείς
αγορές και την οικονομική ύφεση οι Έλληνες επαγγελματίες της ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και καινούργιες ευκαιρίες
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου μέσω της οποίας μεταφέρεται το 90
των εμπορευμάτων και η ελληνική
ναυτιλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας στις
κύριες αγορές βασικών προϊόντων της ενέργειας και της ναυτιλίας Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η ναυτιλία συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμιστικών εξελίξεων καθώς και η τεχνική και
εμπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηματοδότησης
από τη τραπεζική αγορά από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης

2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
To 2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη κ κ Πάνο Λασκαρίδη
Πρόεδρο European Community Shipowners Associations Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co
Ltd
Αθανάσιο Λασκαρίδη Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis
Shipping Company Ltd To βραβείο απονέμεται ως αναγνώριση της μοναδικής και εκτεταμένης συμβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιομηχανία και επιτυγχάνεται τόσο μέσα από την πολυετή
προσωπική τους συμβολή όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας
Τον κ Πάνο Λασκαρίδη θα προλογίσει και παρουσιάσει ο Δρ Γεώργιος Γράτσος Πρόεδρος της HELMEPA

TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του ελκύει σταθερά πάνω από 1,200 συνέδρους και είναι
γνωστό για την μεγάλη συμμετοχή από στελέχη εισηγμένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών Το συνέδριο απευθύνεται σε
ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών θεσμικών επενδυτών αναλυτών συμβούλων επενδύσεων επενδυτικών και
εμπορικών τραπεζιτών και χρηματιστών διαχειριστών πλοίων μεσιτών πλοίων ναυλωτών ασφαλιστών εμπειρογνωμόνων
Ναυτικής Τεχνολογίας νηογνωμόνων επενδυτών εμπορικών τραπεζών αναλυτών οικονομολόγων δικηγόρων οικονομικών
συμβούλων και οικονομικών μέσων μαζικής ενημέρωσης
ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
• The Global Commodity
• Digitization

Energy 8 Shipping Markets New
Regulations
Compliance Affecting
Shipping
Cybersecurlty Marine Digltalization and the Future of Risk Navigating Chinese Port Inspections
• Sanctions Compliance In an Uncertain World A Guide for Shipowners Charterers and Financiers
The Future of
Global Maritime Clusters Competitive Advantages Business Development Opportunities Consolidation
Shipping
M&A In Shipping
Bank Finance
New
Alternative Sources of Finance for Shipowners
Private Equity
• Capital Markets Industry Challenges The Road Map Ahead
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ABN AMRO Aegean Marine Petroleum Network inc
Amsterdam Trade Bank Anangel Maritime Services Inc Apollo
Management Arista Shipping Bermuda Shipping Maritime Authority BSMA BIMCO Borealis Maritime BRAEMAR NAVES
Citi Clarksons Platou Securities AS Clyde
Co
Columbia Marlow Common Progress Company
Corporate Finance
•Deloitte DNB Bank DNV GL Drewry Maritime Financial Research DVB Bank Eniram EnTrustPermal ERMA FIRST ESK
Engineering Solutions S.A TBD European Community Shipowners Associations EY Fearnley Securities Fourth Insurance
Office Inc
Gauci-Maistre Xynou
Hellenic Bank-HFW HSH Nordbank INTERCARGO INTERTANKO
International
Registries Jefferies LLC Laskaridis Shipping Co Ltd Lavinia Enterprises Ltd Lavinia Corporation Liberian Registry LISCR
Hellas Ltd
Maritime Asset Partners New York Maritime NYMAR
Oakhill Capital Partners Reed Smith RMK Maritime
• Seward
Kissel Shinghai Marine Services Tennenbaum Capital Partners Tototheo Maritime Tsakos Energy Navigation
• Varde Partners Wartsila Watson
Farley Williams
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME NASDAQ

New York Stock Exchange
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Clay Maitland Columbia Shipmanagement DNV GL EY Tototheo Maritime
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Citi Clarksons Platou Securities AS CLYDE CO DNB Bank DVB Bank Fourth Insurance Office
Inc Reed Smith Seward Kissel LLP Watson Farley Williams
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ABN AMRO Amsterdam Trade Bank BRAEMAR NAVES Corporate Finance Deloitte Eniram
•
Fearnley Securities Gauci-Maistre Xynou Holman Fenwick Willan HSH Nordbank Liberian Registry-LISCR Hellas Ltd
• Maritime Asset Partners MAP
RMK Maritime Singhai Marine Services Watrsila
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ Bermuda Business Development Agency
ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ Capital Product Partners
ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL NYMAR New York Maritime
ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE Illy Iperespresso Σύστημα Κάψουλας E.I ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Ε
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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ
9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
“Opportunities & Challenges”
18 Ιανουαρίου 2018.

Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018
Divani Caravel Hotel, Αθήνα
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
“Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel
Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York Stock
Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω
από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική
ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ∆ΟΜΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας.
Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν
τους τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους
εναλλακτικούς µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.

2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη :
κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations, ∆ιευθύνοντα
Σύµβουλο, Lavinia Corporation/ Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο
και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia Corporation,
Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην
Ναυτιλία και στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία
επιτυγχάνεται τόσο µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική
προσπάθεια όλης της οικογένειας.

TARGET AUDIENCE

1/19/2018, 3:43 PM
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Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από
1,200 συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και
ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο
εφοπλιστών, θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και
εµπορικών τραπεζιτών και χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών,
ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών
τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων, οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών
µέσων µαζικής ενηµέρωσης.

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

•The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
•New Regulations & Compliance Affecting Shipping
•Digitalization & Cybersecurity
•Marine Digitalization and the Future of Risk
•Navigating Chinese Port Inspections
•Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and
Financiers
•The Future of Shipping
•Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development
Opportunities
•Consolidation & M&A in Shipping
•Bank Finance
•New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
•Private Equity
•Capital Markets
•Industry Challenges & The Road Map Ahead

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel
Maritime Services Inc • Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime
Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime • Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde &
Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte • DNB Bank • DNV GL • Drewry
Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA FIRST ESK
Engineering Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY •
Fearnley Securities • Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW •
HSH Nordbank • INTERCARGO • INTERTANKO • International Registries • Jefferies LLC •
Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia Enterprises Ltd • Lavinia Corporation • Liberian Registry
LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES Corporate Finance • New York Maritime
(NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward & Kissel • Shinghai
Marine Services • Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila •
1/19/2018, 3:43 PM
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Watson Farley Williams

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: NASDAQ • New York Stock Exchange
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ:TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • EY •
Tototheo Maritime
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ:Citi • Clarksons Platou Securities AS • CLYDE & CO • DNB Bank • DVB
Bank • Fourth Insurance Office, Inc. • Reed Smith •Seward & KisselLLP • Watson Farley &
Williams
ΧΟΡΗΓΟΙ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: ABN AMRO • Amsterdam Trade Bank • Deloitte • Eniram • Fearnley
Securities • Gauci-Maistre Xynou • Holman Fenwick Willan • HSH Nordbank • Liberian RegistryLISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners (MAP)• NAVES Corporate Finance •RMK Maritime •
Singhai Marine Services • Watrsila
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: Bermuda Business Development Agency
ΧΟΡΗΓΟΣ ∆ΕΙΠΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ: Capital Product Partners
ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL: NYMAR (New York Maritime)
ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE: Illy Iperespresso –ΣύστηµαΚάψουλας• Ε.Ι. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣΑ.Ε.
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ:Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping
•CASS Business School • EENMA (Hellenic Shortsea Shipowners Association) • Greek Shipping
Co-operation Committee • Hellenic Chamber of Shipping•Hellenic Committee of Lloyd’s Brokers’
Associates • Hellenic Maritime Law Association (HMLA) • Hellenic Ship Suppliers & Exporters
Association • Hellenic Shipbrokers Association • Hellenic Society of Maritime Lawyers • HELMEPA
• INTERMEPA • Piraeus Association For Maritime Arbitration • Piraeus Marine Club • Port
Captains Club • The International Propeller Club • Wista Hellas
∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:All About Shipping •The Maritime Executive • Ship2shore •
WorldOils
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Economia• www.efoplistesnews.gr• Elnavi•
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ•www.maritimes.gr • ΝΑΥΤΙΚΑΧΡΟΝΙΚΑ• NafsGreen.gr• ReadPoint.gr•Shipping &
Finance • Shipping International Monthly Review

ΕΓΓΡΑΦΗ

Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω
link

http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/signup.html

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παρακαλούµε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου :

1/19/2018, 3:43 PM
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http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/index.html

Παρακαλούµε απευθυνθείτε:

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : obornozi@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ - κα. Μάιρα Κίτωβα/ κα Αθηνά Κοσµαδάκη
Τηλ: +30 210 610 98 00 - Email : marketing@capitallink.com, athensoffice@capitallink.com
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9th Annual Capital Link Greek Shipping Forum: “Opportunities & Challenges”
Capital Link is hosting its 9th Annual Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, on Thursday, February 8th,
2018 at the Divani Caravel Hotel in Athens, Greece, in cooperation with NASDAQ and the New York Stock Exchange
Greek shipping is the global leader with more than twenty percent of the global fleet. Greek Shipowners have
established a reputation as astute and highly efficient operators always adapting to the ever changing conditions of
the shipping trade and making the best out of volatile markets. Shipping is the artery of global trade carrying over 90
percent of the world's trade and Greek shipping plays a pivotal role in the global economy. FORUM OVERVIEW &
STRUCTURE This event will provide a comprehensive review of current trends and outlook of the global economy and
the main commodity, energy and shipping markets. It will also discuss critical issues and challenges the industry
faces, including geopolitical and regulatory developments, technical and commercial fleet management and access to
capital. It will examine bank financing, capital markets and alternative funding mechanisms and strategies. Our
Athens Forum, in its 9th year, draws consistently over 1,000 delegates and is known for its large attendance by public
and private shipping companies' executives and market participants. 2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING
LEADERSHIP AWARD The "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" will be presented to Messrs. Panos
Laskaridis, President, European Community Shipowners Associations; CEO, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping
Co. Ltd. and Athanasios Laskaridis, Chairman and CEO Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and
Laskaridis Shipping Company Ltd. The award is given in recognition of their unique and extensive contribution to
Shipping and Greece and for their overall outstanding service to the shipping industry made by each of them
individually, by their family and by their companies. TARGET AUDIENCE Capital Link invites institutional investors,
analysts, bankers, financial advisors, financial media, and other qualified investors who are interested in enhancing
their knowledge of shipping across all sectors. With an average of roughly 1000 participants each year, attendees can
expect an informative networking forum connecting them to the shipping industry’s key players, including influential
members in the financial community, such as commercial and investment banks. INDUSTRY PANEL &
PRESENTATION TOPICS TO BE COVERED: • The Global Commodity, Energy & Shipping Markets • New
Regulations & Compliance Affecting Shipping • Digitalization & Cybersecurity • Marine Digitalization and the Future of
Risk • Navigating Chinese Port Inspections • Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners,
Charterers and Financiers • The Future of Shipping • Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business
Development Opportunities • Consolidation & M&A in Shipping • Bank Finance • New & Alternative Sources of
Finance for Shipowners • Private Equity • Capital Markets • Industry Challenges & The Road Map Ahead
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9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum: “Opportunities & Challenges”
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα
την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York
Stock Exchange Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του
παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της
ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς
και καινούργιες ευκαιρίες. Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας
µεταφέρεται το 90% των εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην
παγκόσµια οικονοµία. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει
παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές
βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία, συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών
εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης
οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη
κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης. 2018 CAPITAL LINK
GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί
στους αδελφούς Λασκαρίδη: κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations;
Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας. TARGET AUDIENCE Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει
σταθερά πάνω από 1,200 συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων
και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο
εφοπλιστών, θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών
τραπεζιτών και χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών,
εµπειρογνωµόνων Ναυτικής Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών,
οικονοµολόγων, δικηγόρων, οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. ΠΑΝΕΛ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ • The Global Commodity, Energy & Shipping Markets • New Regulations & Compliance Affecting
Shipping • Digitalization & Cybersecurity • Marine Digitalization and the Future of Risk • Navigating Chinese Port
Inspections • Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers • The
Future of Shipping • Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities •
Consolidation & M&A in Shipping • Bank Finance • New & Alternative Sources of Finance for Shipowners • Private
Equity • Capital Markets • Industry Challenges & The Road Map Ahead
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9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα
την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York
Stock Exchange. Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του
παγκόσµιου στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της
ναυτιλίας προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς
και καινούργιες ευκαιρίες. Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας
µεταφέρεται το 90% των εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην
παγκόσµια οικονοµία. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει
παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές
βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία, συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών
εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης
οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη
κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης. 2018 CAPITAL LINK
GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί
στους αδελφούς Λασκαρίδη : κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations;
Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο
και Διευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας. TARGET AUDIENCE Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει
σταθερά πάνω από 1,200 συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων
και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο
εφοπλιστών, θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών
τραπεζιτών και χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών,
εµπειρογνωµόνων Ναυτικής Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών,
οικονοµολόγων, δικηγόρων, οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης. ΠΑΝΕΛ
ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ The Global Commodity, Energy & Shipping Markets New Regulations & Compliance Affecting
Shipping Digitalization & Cybersecurity Marine Digitalization and the Future of Risk Navigating Chinese Port
Inspections Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers The
Future of Shipping Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping Bank Finance New & Alternative Sources of Finance for Shipowners Private Equity
Capital Markets Industry Challenges & The Road Map Ahead ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ: ABN AMRO • Aegean
Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc • Apollo Management •
Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime • Citi • Clarksons
Platou Securities AS • Clyde & Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte • DNB Bank • DNV GL
• Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA FIRST ESK Engineering
Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY • Fearnley Securities • Fourth Insurance
Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank • INTERCARGO • INTERTANKO •
International Registries • Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia Enterprises Ltd • Lavinia Corporation •
Liberian Registry LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES Corporate Finance • New York Maritime
(NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward & Kissel • Shinghai Marine Services •
Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila • Watson Farley Williams ΕΓ ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/signup.html ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Παρακαλούµε
επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου : http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/index.html
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Οι σηµερινές τάσεις και οι προοπτικές της παγκόσµιας ναυτιλίας στο 9ο
ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην Αθήνα
την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το New York
Stock Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου
στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας
προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και
καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
Το “2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη: κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations, Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο Lavinia
Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στη Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας.
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1.200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
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χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Τα θέµατα των Panels στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum είναι:
· The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
· New Regulations & Compliance Affecting Shipping
· Digitalization & Cybersecurity
· Marine Digitalization and the Future of Risk
· Navigating Chinese Port Inspections
· Sanctions Compliance in an Uncertain World – A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
· The Future of Shipping
· Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
· Consolidation & M&A in Shipping
· Bank Finance
· New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
· Private Equity
· Capital Markets
· Industry Challenges & The Road Map Ahead
Εάν ενδιαφέρεστε να συµµετάσχετε στο συνέδριο µπορείτε να δηλώσετε συµµετοχή, πατώντας εδώ.
Φωτό: forums.capitallink.com
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To 9o Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum Opportunities Challenges θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την ΠέμπτΓ
8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία με το NASDAQ και το New York Stock
Exchange
Η ελληνική ναυτιλία παραμένει σημαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσμιου στόλου
Παρά τις ασταθείς
αγορές και την οικονομική ύφεση οι Έλληνες επαγγελματίες της ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και καινούργιες ευκαιρίες
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου μέσω της οποίας μεταφέρεται το 90 των
εμπορευμάτων και η ελληνική
ναυτιλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών της παγκόσμιας
οικονομίας στις
κύριες αγορές βασικών προϊόντων της ενέργειας και της ναυτιλίας θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η ναυτιλία συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμιστικών εξελίξεων καθώς και η
τεχνική και
εμπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηματοδότησης
από τη τραπεζική αγορά από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης

2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
To 2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη κ.κ Πάνο Λασκαρίδη
Πρόεδρο European Community Shipowners Associations Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping
Αθανάσιο Λασκαρίδη Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation Lavinia Enterprises Limited and
Company Ltd
Laskaridis Shipping Company Ltd To βραβείο απονέμεται ως αναγνώριση της μοναδικής και εκτεταμένης συμβολής τους στην
Ναυτιλία και στην Ελλάδα Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιομηχανία και επιτυγχάνεται τόσο μέσα από την
πολυετή προσωπική τους συμβολή όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας
Τον κ Πάνο Λασκαρίδη θα προλογίσει και παρουσιάσει ο Δρ Γεώργιος Γράτσος Πρόεδρος της HELMEPA και τον
κ Αθανάσιο Λασκαρίδη ο κ Τάκης Αράπογλου Πρόεδρος της Tsakos Energy Navigation TEN Ltd
TARGET AUDIENCE
To Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9o έτος διοργάνωσης του ελκύει σταθερά πάνω από 1,200 συνέδρους και είναι
γνωστό για την μεγάλη συμμετοχή από στελέχη εισηγμένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών Το συνέδριο απευθύνεται σε
ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών θεσμικών επενδυτών αναλυτών συμβούλων επενδύσεων επενδυτικών και
εμπορικών τραπεζιτών και χρηματιστών διαχειριστών πλοίων μεσιτών πλοίων ναυλωτών ασφαλιστών εμπειρογνωμόνων
Ναυτικής Τεχνολογίας νηογνωμόνων επενδυτών εμπορικών τραπεζών αναλυτών οικονομολόγων δικηγόρων οικονομικών
συμβούλων και οικονομικών μέσων μαζικής ενημέρωσης

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ

The Global Commodity Energy
New Regulations
Shipping Markets
Compliance Affecting Shipping
• New Technology and Data Analytics The Gamechanger for Global Marine Insurance
Digitalization Cybersecurity
• Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections Sanctions Compliance in an
Uncertain World A Guide for Shipowners Charterers and Financiers The Future of Shipping Consolidation
M&A
in Shipping Global Maritime Clusters Competitive Advantages Business Development Opportunities Bank Finance
• New Alternative Sources of Finance for
The
Shipowners Private Equity
Capital Markets Industry Challenges
Road Map Ahead
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ABN AMRO Global Transportation
Amsterdam Trade Bank Anangel
Logistics Aegean Marine Petroleum Network Inc
Maritime Services Inc Apollo Management Arista Shipping Bermuda Shipping
Maritime Authority BSMA
BIMCO
• Borealis Maritime BRAEMAR NAVES
Citi Clarksons Platou Securities AS Clyde Co Columbia
Corporate Finance
Marlow Common Progress Company Deloitte DNB ONV GL Drewry Maritime Financial Research DVB Bank Ehlermann
Rindfleisch Gadow Eniram EnTrustPermal ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A European Community Shipowners
Associations EY Fearnley Securities FML Ship Management Limited Fourth Insurance Office Inc Gauci-Maistre Xynou
• Hellenic Bank H FW HSH Nordbank INTERCARGO INTERTANKO International
Registries Jefferies LLC Laskaridis
Lavinia Enterprises Limited Lavinia Corporation Liberian Registry LISCR Hellas Ltd
Shipping Company Ltd
Maritime
Asset Partners New York Maritime NYMAR Oak Hill Advisors1 Reed Smith RMK Maritime Seward Kissel Shinghai
Marine Services Tennenbaum Capital Partners Tototheo Maritime RIC Tsakos Energy Navigation Varde Partners Wartsila
• Watson
Farley Williams

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME NASDAQ New York Stock Exchange ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ TSAKOS ENERGY NAVIGATION
LTD ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Clay Maitland Columbia Shipmanagement DNV GL EY Tototheo Maritime RIC
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ABN AMRO Citi Clarksons Platou Securities AS CLYDE CO DNB Bank DVB Bank Fearnley
Securities
Fourth Insurance Office Inc
HSH Nordbank Reed Smith Seward
Kissel LLP Watson Farley
Williams
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΟΣΗΣ Amsterdam Trade Bank Bermuda Business Development Agency BRAEMAR NAVES Corporate
Finance Deloitte Ehlermann Rindfleisch Gadow Eniram FML Ship Management Limited ERMA FIRST ESK Engineering
Solutions S.A Gauci-Maistre Xynou Hellenic Bank HFW Liberian Registry-LISCR Hellas Ltd Maritime Asset Partners
MAP RMK Maritime Singhai Marine Services Watrsila ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Flott Co PC ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
Bermuda Business Development Agency ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ Capital Product Partners ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL
NYMAR New York Maritime ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE Illy Iperespresso Μηχανή Κάψουλα E.I ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α Ε
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ι York London Athens Limas sol Shanghai Singapore
Tel 30 210 610 9800 email forums@capitallink.com

Visit forums.capitallink.com îo register
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ÐôÄ: ×ñÞóç ïíüìáôïò ðïõ äåí áöÞíåé ðåñéèþñéá áëõôñùôéóìþí
Óôç óõíÝ÷åéá, ï Ðñüåäñïò ôçò
Äçìïêñáôßáò åðáíÝëáâå ôéò «êüêêéíåò ãñáììÝò» ôçò ÅëëÜäá óôá åèíéêÜ èÝìáôá êáé êÜëåóå ôïí Éóñáçëéíü ïìüëïãü ôïõ íá óôçñßîåé
ôçí ÅëëÜäá, åðéóçìáßíïíôáò üôé
êïéíüò ðáñïíïìáóôÞò ÅëëÜäáò êáé
ÉóñáÞë åßíáé ï óåâáóìüò ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ.
Åéäéêüôåñá, áíáöÝñèçêå óå
ôÝóóåñá æçôÞìáôá, ôá ïðïßá, üðùò
õðïãñÜììéóå, åßíáé êáé åõñùðáúêÜ, êÜíïíôáò ëüãï, ðñþôïí, ãéá
ôçí åðßëõóç ôïõ Êõðñéáêïý, ç ïðïßá ðñÝðåé ãßíåé ôï óõíôïìüôåñï, áëëÜ ìå ôñüðï ðïõ íá áñìüæåé óå
êñÜôïò ðëÞñåò ìÝëïò ôçò ÅÅ êáé
ôïõ óêëçñïý ðõñÞíá ôçò, ôçò Åõñùæþíçò.
Ãéá ôéò ó÷Ýóåéò ÅëëÜäáò - Ôïõñêßáò, åðáíÝëáâå üôé óôçñßæïõìå ôçí åõñùðáúêÞ ðñïïðôéêÞ ôçò êáé åðéäéþêïõìå ôéò êáëýôåñåò äõíáôÝò ó÷Ýóåéò ìå ôç ãåßôïíá, åíþ õðïóôÞñéîå üôé êáé åêåßíç ïöåßëåé ðëÞñç óåâáóìü ôïõ äéåèíïýò êáé åõñùðáúêïý äéêáßïõ, åðïìÝíùò êáé ôïõ Äéêáßïõ ôçò ÈÜëáóóáò, êáèþò êáé ôçò ÓõíèÞêçò ôçò ËùæÜííçò, ðïõ êáèïñßæåé åðáêñéâþò ôá óýíïñá, ôï Ýäáöïò êáé ôçí êõñéáñ÷ßá ü÷é ìüíï ôçò ÅëëÜäáò, áëëÜ êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò.
Ôñßôïí, ï ê. Ðáõëüðïõëïò åðéóÞìáíå üôé óôçñßæïõìå ôçí Ýíôáîç ôçò ÐÃÄÌ óôï ÍÁÔÏ êáé ôçí ÅÅ, äéåõêñéíßæïíôáò: «Ðëçí, üìùò, ç ðñïïðôéêÞ áõôÞ åîáñôÜôáé ðëÞñùò áðü ôçí åê ìÝñïõò ôïõ êñÜôïõò áõôïý ÷ñçóéìïðïßçóç
ïíüìáôïò ðïõ äåí áðïðíÝåé áëõôñùôéóìü êáé Üñá äåí áìöéóâçôåß, êáô’ ïõäÝíá ôñüðï, ôï status quo ôùí óçìåñéíþí óõíüñùí. ÅðïìÝíùò, ç ÐÃÄÌ ðñÝðåé íá Üñåé ðñïçãïõìÝíùò, ùò ðñïò ôï üíïìÜ ôçò, üëá ôá äåßãìáôá áëõôñùôéóìïý êáé íá åðéöÝñåé ôéò óõíáêüëïõèåò áíáãêáßåò ìåôáññõèìßóåéò óôçí Ýííïìç ôÜîç ôçò, ðñïêåéìÝíïõ íá
õðÜñîåé ç ëýóç ùò ðñïò ôï üíïìÜ ôçò êáé Üñá ùò ðñïò ôçí ðñïïðôéêÞ ôçò ÝíôáîÞò ôçò óôï ÍÁÔÏ êáé óôçí ÅÅ».
ÔÝôáñôïí, áíáöïñéêÜ ìå ôçí åõñùðáúêÞ ðñïïðôéêÞ ôçò Áëâáíßáò, åðáíÝëáâå üôé ç ÅëëÜäá ôÜóóåôáé õðÝñ
ôçò åõñùðáúêÞò ðïñåßáò ôçò ÷þñáò, áëëÜ óçìåßùóå üôé åßíáé áðáñáßôçôïò, áðü ôçí áëâáíéêÞ ðëåõñÜ, ï óåâáóìüò ôùí èåìåëéùäþí äéêáéùìÜôùí ôïõ áíèñþðïõ, ìå êïñùíßäåò ôá äéêáéùìÜôùí ôùí ìåéïíïôÞôùí êáé ôï äéêáßùìá óôçí éäéïêôçóßá.
ÐáñÜëëçëá, ï Ðñüåäñïò ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò õðïãñÜììéóå ôçí áíÜãêç ôåñìáôéóìïý ôïõ ðïëÝìïõ
óôç ÌÝóç ÁíáôïëÞ êáé ôÜ÷èçêå õðÝñ ìßáò äßêáéçò êáé âéþóéìçò ëýóçò ôïõ ðáëáéóôéíéáêïý æçôÞìáôïò, ðïõ èá
äéáóöáëßæåé ôçí åéñÞíç êáé ôçí áóöÜëåéá êáé óôïõò äýï ëáïýò. Ïðùò õðïóôÞñéîå, ðñïóåããßæïõìå ôá ìåãÜëá æçôÞìáôá, êõñßùò óôçí ôáñáãìÝíç åõñýôåñç ðåñéï÷Þ ìáò, ÷ùñßò áðïêëåéóìïýò êáé ÷ùñßò íá óôñåöüìáóôå åíáíôßïí ôñßôùí êáé åðéäéþêïõìå ôç ìáêñïðñüèåóìç ðñïáãùãÞ ôçò åéñÞíçò óôçí ðåñéï÷Þ.
ÌÜëéóôá, ï ê. Ðáõëüðïõëïò, áðáíôþíôáò óå åðéóÞìáíóç ôïõ Éóñáçëéíïý ÐñïÝäñïõ, åðáíÝëáâå üôé «ç ÉåñïõóáëÞì åßíáé ç ðñùôåýïõóá ôïõ ÉóñáÞë» êáé üôé ç åëëçíéêÞ ðëåõñÜ áêïëïõèåß ôçí åðßóçìç ãñáììÞ ôçò ÅõñùðáúêÞò Åíùóçò, åëðßæïíôáò óýíôïìá íá åîåõñåèåß ëýóç. «Ç ÅëëÜäá áêïëïõèåß ðéóôÜ ôç èÝóç, ôçí ïðïßá Ý÷åé
äéáìïñöþóåé ç ÅÅ êáé åëðßæïõìå ôï æÞôçìá áõôü íá ëõèåß üôáí ðñÝðåé ìÝóá áðü ôéò äéáäéêáóßåò ôùí äéáðñáãìáôåýóåùí êáé ìå ôçí åöáñìïãÞ ôùí êáíüíùí ôïõ äéåèíïýò äéêáßïõ. Ôï ôïíßæù áõôü, ôï ðñÜãìá, ãíùñßæù ôéò èÝóåéò óáò, áëëÜ ç ÅëëÜäá, ùò êñÜôïò - ìÝëïò ôçò ÅÅ áêïëïõèåß áõôÞí ôçí ãñáììÞ ðïõ, óáò ôïíßæù, äéüëïõ äåí
áëëÜæåé ôçí âïýëçóÞ ìáò, üëùí ôùí Åõñùðáßùí, íá äïýìå ôï ÉóñáÞë ïëïÝíá êáé ðéï êïíôÜ óôçí ÅÅ» ðáñáôÞñçóå.
Ï Ðñüåäñïò ôçò Äçìïêñáôßáò áíáöÝñèçêå, åðßóçò, óôçí áíÝãåñóç Ìïõóåßïõ Ïëïêáõôþìáôïò óôç Èåóóáëïíßêç êáé óôï ó÷åôéêü Ðñïåäñéêü ÄéÜôáãìá, ðïõ õðÝãñáøå, õðïãñáììßæïíôáò üôé èá áðïôåëÝóåé åëÜ÷éóôï öüñï ôéìÞò óôçí éåñÞ ìíÞìç ôùí óõìðáôñéùôþí ìáò Åâñáßùí, ðïõ Ýðåóáí èýìáôá ôçò íáæéóôéêÞò èçñéùäßáò. ÌÜëéóôá, ðñüóèåóå üôé áõôü ôï Ìïõóåßï èá áðïôåëåß ëßêíï ðïëýôéìùí äéäáãìÜôùí ãéá ôï ìÝëëïí.
Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ, ï ê. Ñéâëßí, áöïý åõ÷áñßóôçóå ôïí ê. Ðáõëüðïõëï ãéá ôç èåñìÞ õðïäï÷Þ êáé ôç öéëïîåíßá, åðéóÞìáíå ôéò ðñïïðôéêÝò åìâÜèõíóçò ôùí ó÷Ýóåùí ÅëëÜäïò - ÉóñáÞë, ôïíßæïíôáò üôé äåí Ý÷ïõí ìüíï ãåùãñáöéêÞ åããýôçôá, áëëÜ êáé óôåíÞ ó÷Ýóç óå ôïìåßò üðùò ï ðïëéôéóìüò êáé ôï ðïëéôéêü ðíåýìá.
ÐáñáôÞñçóå, áêüìç, üôé óÞìåñá áíïßãïíôáé íÝåò ðñïïðôéêÝò óõíåñãáóßáò ìåôáîý ôùí äýï ëáþí óå ïéêïíïìéêü åðßðåäï, åðéêáëïýìåíïò ôïõò ôïìåßò ôçò ãåùñãßáò, ôçò áóöÜëåéáò, ôïí óôñáôéùôéêü ôïìÝá, ôçí õøçëÞ ôå÷íïëïãßá, áëëÜ êáé ôïõò õäÜôéíïõò ðüñïõò. Ï Ðñüåäñïò ôïõ ÉóñáÞë áíáöÝñèçêå êáé óôïí åíåñãåéáêü ôïìÝá, ëÝãïíôáò üôé «óÞìåñá, ìÜëéóôá, ðïõ áíáêáëýðôïíôáé ðçãÝò åíÝñãåéáò êáé êïéôÜóìáôá, ç óõíåñãáóßá ìáò ãéá üëç ôç
ÌÝóç ÁíáôïëÞ ãßíåôáé áêüìá óçìáíôéêüôåñç êáé áõôÞ âåâáßùò ðåñéëáìâÜíåé ôï ÉóñáÞë, ôçí Êýðñï êáé ôçí ÅëëÜäá».
Óôç óõíÝ÷åéá, ôüíéóå üôé ÅëëÜäá êáé ÉóñáÞë Ý÷ïõí «êüêêéíåò ãñáììÝò», ôéò ïðïßåò äåí èá åðéôñÝøïõí óå
êáíÝíá íá ôéò ðñïóðåñÜóåé, õðïóôçñßæïíôáò üôé «ç ÅëëÜäá êáé ôï ÉóñáÞë èÝëïõí íá åîçãÞóïõí óå üëïí ôïí êüóìï, áëëÜ éäéáßôåñá óôïõò ãåßôïíÝò ôïõò, üôé äåí åßíáé êáôÜ ôý÷ç, áëëÜ ç ìïßñá ìÜò Ýôáîå íá æïýìå ïé ìåí äßðëá
óôïõò äå». «Óôü÷ïò ìáò åßíáé íá ìðïñÝóïõìå íá åðéëýóïõìå áõôÜ ôá ðñïâëÞìáôá ìå ôÝôïéï ôñüðï, ï ïðïßïò èá åß-

Ðßíáêáò ôïõ ÍôåãêÜ äçìïðñáôåßôáé óôï
Ëïíäßíï ôÝëç Öåâñïõáñßïõ
íßæåé äýï ÷ïñåýôñéåò,
ðñïößë, óôá ðáñáóêÞíéá
ôçò Ïðåñáò ôïõ Ðáñéóéïý. Çôáí Ýíá áðü ôá åëÜ÷éóôá Ýñãá ôïõ ãéá ôá
ïðïßá ï ÍôåãêÜ Ýäùóå
ôçí Üäåéá íá áíáðáñá÷èïýí üôáí Þôáí áêüìç
åí æùÞ.
Ï ðßíáêáò áãïñÜóôçêå áðü ôïí ìáéêÞíá Áíñß
ÑïõÜñ, óôåíü ößëï ôïõ
æùãñÜöïõ êáé Ýìåéíå óôçí ïéêïãÝíåéÜ ôïõ ìÝ÷ñé ôï 1997. Ôüôå ðïõëÞèçêå óôïí óçìåñéíü éäéïêôÞôç ôïõ, ç ôáõôüôçôá ôïõ ïðïßïõ ðáñáìÝíåé Üãíùóôç.
Ï ðßíáêáò èá åêôåèåß óôéò áñ÷Ýò Öåâñïõáñßïõ óôç ÍÝá Õüñêç êáé êáôüðéí óôï Ëïíäßíï, óôïí ïßêï Christie’s.
Áðü ôéò áñ÷Ýò ôçò äåêáåôßáò ôïõ 1880 ï ÍôåãêÜ åãêáôÝëåéøå óôáäéáêÜ ôçí åëáéïãñáößá êáé óôñÜöçêå óôçí áìåóüôçôá ôïõ ðáóôÝë, õðåíèýìéóå ï ïßêïò äçìïðñáóéþí. Ôï áóõíÞèéóôï óôïí óõãêåêñéìÝíï ðßíáêá åßíáé üôé æùãñáößóôçêå óå ëéíü êáé ü÷é óå ÷áñôß, üðùò
óõíÞèéæå ï æùãñÜöïò.

íáé êáëüò ãéá üëïõò» ðñüóèåóå.
ÔÝëïò, ï ê. Ñéâëßí åõ÷áñßóôçóå ôïí Ðñüåäñï ôçò Äçìïêñáôßáò êáé ôçí åëëçíéêÞ êõâÝñíçóç ãéá ôéò åíÝñãåéÝò
ôïõò áíáöïñéêÜ ìå ôçí áíÝãåñóç Ìïõóåßïõ Ïëïêáõôþìáôïò óôç Èåóóáëïíßêç.
Áë. Ôóßðñáò: «Ãåííáßá âÞìáôá ãéá ôçí åéñÞíç êáé óôáèåñüôçôá óôçí ðåñéï÷Þ»
ÓçìáíôéêÞ ÷áñáêôÞñéóå ôçí åðßóêåøç ôïõ Éóñáçëéíïý ÐñïÝäñïõ, Ñïýâåí
Ñßâëéí, ï ðñùèõðïõñãüò, ÁëÝîçò Ôóßðñáò, êáôÜ ôçí õðïäï÷Þ ôïõ óôï ÌÝãáñï
Ìáîßìïõ.
«Åñ÷åóôå óå ìéá óõìâïëéêÞ óôéãìÞ», åßðå ï ðñùèõðïõñãüò êáèþò «ðñéí äõï çìÝñåò Þôáí ç ÄéåèíÞò ÇìÝñá Ïëïêáõôþìáôïò». «Ç
åëëçíéêÞ åâñáúêÞ êïéíüôçôá õðÝöåñå ðïëëÜ êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôïõ Â’ Ðáãêïóìßïõ ÐïëÝìïõ», åßðå áêüìç ï
ÁëÝîçò Ôóßðñáò.
Ç êïéíÞ ìáò éóôïñßá åßíáé ìÜèçìá ãéá ôï ìÝëëïí
õðïãñÜììéóå åîÜëëïõ ï
ðñùèõðïõñãüò êáé áíáöÝñèçêå óôéò óôåíÝò äéìåñåßò ó÷Ýóåéò ôùí äõï ÷ùñþí (ÅëëÜäáò - ÉóñáÞë). Ï ÁëÝîçò
Ôóßðñáò ôüíéóå ôçí áíÜãêç ôçò óõíåñãáóßáò þóôå íá áíôéìåôùðéóôïýí ïé ðñïêëÞóåéò ôçò ðåñéï÷Þò êõñßùò óôïí
ôïìÝá ôçò áóöáëåßáò êáé ðñüóèåóå: «Íá êÜíïõìå ôá ãåííáßá âÞìáôá ãéá ôçí ÅéñÞíç êáé ôç óôáèåñüôçôá».
Õðïãñáììßæïíôáò áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ êáé ï Éóñáçëéíüò Ðñüåäñïò ôéò óçìáíôéêÝò äéìåñåßò ó÷Ýóåéò êáé ôçí
åìâÜèõíóÞ ôïõò, äÞëùóå: «Åßíáé ç ìïßñá ìáò íá æïýìå ìáæß êáé íá ìåôáôñÝøïõìå ôçí ÍïôéïáíáôïëéêÞ Ìåóüãåéï óå «ðáñÜäåéóï», üëïé ìáæß ÉóñáÞë, ÅëëÜäá, Êýðñïò, Ðáëáéóôßíç, Áßãõðôïò, Éïñäáíßá».
Õðåíèõìßæåôáé üôé ôçí Ôñßôç, 30 Éáíïõáñßïõ, ï Åëëçíáò ðñùèõðïõñãüò, ÁëÝîçò Ôóßðñáò êáé ï Éóñáçëéíüò
Ðñüåäñïò, Ñïýâåí Ñßâëéí, èá ìåôáâïýí óôç Èåóóáëïíßêç ðñïêåéìÝíïõ íá èÝóïõí ôï èåìÝëéï ëßèï óôï Ìïõóåßï
Ïëïêáõôþìáôïò.
ÐçãÞ ÁÐÅ-ÌÐÅ
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[Η Καθηµερινή]: 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities &
Challenges”
Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το
New York Stock Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου
στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας
προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και
καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το “2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award” θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη : κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Το 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities & Challenges”, θα πραγµατοποιηθεί στην
Αθήνα την Πέµπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divani Caravel Hotel σε συνεργασία µε το NASDAQ και το
New York Stock Exchange.
Η ελληνική ναυτιλία παραµένει σηµαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του παγκόσµιου
στόλου. Παρά τις ασταθείς αγορές και την οικονοµική ύφεση, οι Έλληνες επαγγελµατίες της ναυτιλίας
προσαρµόζονται συνεχώς στις µεταβαλλόµενες συνθήκες, αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και
καινούργιες ευκαιρίες.
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσµιου εµπορίου µέσω της οποίας µεταφέρεται το 90% των
εµπορευµάτων και η ελληνική ναυτιλία διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσµια οικονοµία.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σηµερινών τάσεων και προοπτικών της
παγκόσµιας οικονοµίας στις κύριες αγορές βασικών προϊόντων, της ενέργειας και της ναυτιλίας. Θα
συζητηθούν επίσης τα κρίσιµα ζητήµατα και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζει η ναυτιλία,
συµπεριλαµβανοµένων των γεωπολιτικών και διαρρυθµιστικών εξελίξεων, καθώς και η τεχνική και
εµπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια. Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους
τρόπους χρηµατοδότησης από τη τραπεζική αγορά, από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς
µηχανισµούς και πηγές χρηµατοδότησης.
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD
Το "2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award" θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη : κ.κ. Πάνο
Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύµβουλο, Lavinia
Corporation/Laskaridis Shipping Co. Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο
Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd.
Το βραβείο απονέµεται ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία και
στην Ελλάδα. Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο
µέσα από την πολυετή προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της
οικογένειας.
TARGET AUDIENCE
Το Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9ο έτος διοργάνωσης του, ελκύει σταθερά πάνω από 1,200
συνέδρους και είναι γνωστό για την µεγάλη συµµετοχή από στελέχη εισηγµένων και ιδιωτικών
ναυτιλιακών εταιρειών. Το συνέδριο απευθύνεται σε ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών,
θεσµικών επενδυτών, αναλυτών, συµβούλων επενδύσεων, επενδυτικών και εµπορικών τραπεζιτών και
χρηµατιστών, διαχειριστών πλοίων, µεσιτών πλοίων, ναυλωτών, ασφαλιστών, εµπειρογνωµόνων Ναυτικής
Τεχνολογίας, νηογνωµόνων, επενδυτών εµπορικών τραπεζών, αναλυτών, οικονοµολόγων, δικηγόρων,
οικονοµικών συµβούλων και οικονοµικών µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Global Commodity, Energy & Shipping Markets
New Regulations & Compliance Affecting Shipping
Digitalization & Cybersecurity
Marine Digitalization and the Future of Risk
Navigating Chinese Port Inspections
Sanctions Compliance in an Uncertain World - A Guide for Shipowners, Charterers and Financiers
The Future of Shipping
Global Maritime Clusters – Competitive Advantages & Business Development Opportunities
Consolidation & M&A in Shipping
Bank Finance
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New & Alternative Sources of Finance for Shipowners
Private Equity
Capital Markets
Industry Challenges & The Road Map Ahead

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:
ABN AMRO • Aegean Marine Petroleum Network Inc • Amsterdam Trade Bank • Anangel Maritime Services Inc •
Apollo Management • Arista Shipping • Bermuda Shipping & Maritime Authority (BSMA) • BIMCO • Borealis Maritime
• Citi • Clarksons Platou Securities AS • Clyde & Co. • Columbia Marlow • Common Progress Company •Deloitte •
DNB Bank • DNV GL • Drewry Maritime Financial Research • DVB Bank • Eniram • EnTrustPermal • ERMA FIRST
ESK Engineering Solutions S.A (TBD) • European Community Shipowners Associations • EY • Fearnley Securities •
Fourth Insurance Office, Inc. • Gauci-Maistre Xynou • Hellenic Bank•HFW • HSH Nordbank • INTERCARGO •
INTERTANKO • International Registries • Jefferies LLC • Laskaridis Shipping Co. Ltd. • Lavinia Enterprises Ltd •
Lavinia Corporation • Liberian Registry LISCR (Hellas) Ltd. • Maritime Asset Partners • NAVES Corporate Finance •
New York Maritime (NYMAR) • Oakhill Capital Partners • Reed Smith • RMK Maritime • Seward & Kissel • Shinghai
Marine Services • Tototheo Maritime • Tsakos Energy Navigation • Varde Partners • Wartsila • Watson Farley
Williams
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: NASDAQ • New York Stock Exchange
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Clay Maitland • Columbia Shipmanagement • DNV GL • EY • Tototheo Maritime
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ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE: Illy Iperespresso – Σύστηµα Κάψουλας • Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
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ΕΓΓΡΑΦΗ
Για να συµµετάσχετε στο συνέδριο παρακαλούµε δηλώστε συµµετοχή ακλουθώντας το παρακάτω link
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/signup.html
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Παρακαλούµε επισκεφτείτε την σελίδα του Συνεδρίου :
http://forums.capitallink.com/shipping/2018greece/index.html
Παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66 -Email : obornozi@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ - κα. Μάιρα Κίτωβα / κα Αθηνά Κοσµαδάκη
Τηλ: +30 210 610 98 00 - Email : marketing@capitallink.com, athensoffice@capitallink.com
Για περισσότερες λεπτοµέρειες και εκτενείς πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
Την ιστοσελίδα της CAPITAL LINK: www.capitallink.com
Την ιστοσελίδα συνεδρίων της CAPITAL LINK: www.capitallinkforum.com
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Παρά θΐν άλός
Γεγονότα μέ σημασία που μας ξεφεύγουν
Είναι βέβαιο

δη έλάχιστοΓΕλλη

δτι χθές στό Κάραβελ
στό κέντρο τών Αθηνών ήταν ονγκε
ντρωμένο ίνα τεράστιο μέρος του
πλούτου Σιγά τώρα μήν
ασχολείται μέ αυτά ή Κοινή Γνώμη 6
πολιτικοί κόσμο καί τά MME Έδώ
έχουμε ολόκληρο θέμα Novartis καί θά
ασχολούμεθα μέ τήν Ναυτιλία
νες γνωρίζουν

παγκοσμίου

Καί

τί έγινε πού τό 2018 βρίσκει

τή ναυτιλία μα

μέ πολύ υψηλά
πλοιοκτησίας στή διεθνή ναυτιλιακή
κατάταξη Καί τί έγινε πού
ελέγχουμε τό 20 της παγκοσμίου
χωρητικότητος μέ 4.800 πλοία μέ
30 στά δεξαμενόπλοια 22
στά bulk carriers 16 στά πλοία
χημικών καί προϊόντων

ποσοστά

Shipping Forum σέ συνεργασία μέ
τό NASDAQ καί τό Χρηματιστήριο
τής Νέας Υόρκης Ευκαιρίες καί
σέ μιά εποχή πού παρά τίς
ασταθείς άγορές καί τήν οικονομική
ύφεση ol Ελληνες επαγγελματίες της
ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς
στίς μεταβαλλόμενες συνθήκες αναζητώντας
τήν ανάπτυξη καθώς καί
ευκαιρίες Αλλά τί μας ενδιαφέρει
έμάς αν ή Ελλάδα πρωτοπορεί
στήν Ναυτιλία σέ έναν τομέα-άρτη
ρία τοΰ παγκοσμίου εμπορίου μέσω
του όποίου διακινείται τό 90 τών
εμπορευμάτων όλης της γης
προκλήσεις

καινούργιες

μερίδιο

μεταφοράς

πετρελαίου

στά LNG/LPG 11
15
στά ψυγεία καί 9 στά containers
ένώ στήν EE κατέχουμε σταθερά τό
50

σχεδόν της δυνάμεως Χθες λοιπόν
στήν Αθήνα πραγματοποιήθηκε
τό 9ο Ετήσιο Capital Link Greek

Στό Συνέδριο λοιπόν πού
από τήν μεγάλη
διεθνών ναυτιλιακών προσωπικοτήτων

χαρακτηρίσθηκε

συμμετοχή

έγινε εκτενής παρουσίαση

τών σημερινών τάσεων καί
της παγκόσμιας οικονομίας
στίς κύριες άγορές βασικών προϊόντων
της ενέργειας καί της ναυτιλίας
Συζητήθηκαν διεξοδικά τά κρίσι¬
προοπτικών

μα ζητήματα καί ol προκλήσεις πού
αντιμετωπίζει ή ναυτιλία
τών γεωπολιτικών
καί διαρρυθμιστικών εξελίξεων καθώς
καί ή τεχνική καί έμπορική
τοΰ στόλου καί ή πρόσβαση
σέ κεφάλαια Εξετάσθηκαν έπίσης ol
τρόποι χρηματοδοτήσεως άπό τήν
τραπεζική αγορά από τήν κεφαλαιαγορά
καί από άλλους έναλλακτικούς
μηχανισμούς καί πηγές
συμπεριλαμβανομένων

Τώρα κάποιοι άπό εσάς θά
Εντάξει όλα αυτά νά τά
δεχθούμε άλλά τί προσφέρει ό
διερωτηθείτε

εφοπλισμός

στήν Ελλάδα

δεν προσφέρει εκείνα πού

διαχείριση

Απενεμήθη επίσης τό βραβείο
2018 Capital Link Greek Shipping
Leadership στούς αδελφούς Πάνο καί
Αθανάσιο Λασκαρίδη ώς αναγνώριση
της μοναδικής καί εκτεταμένης συμβολής

τους στήν Ναυτιλία καί στήν
Ελλάδα Οπως αναφέρθηκε ή συνεισφορά
τους είναι τεράστια στήν ναυτιλιακή
βιομηχανία ή οποία επιτυγχάνεται
τόσο μέσα άπό τήν πολυετή
προσωπική τους συμβολή δσο καί
άπό τήν συλλογική προσπάθεια δλης

της οικογένειας

Αναμφιβόλως
προσέφερε

παλαιότερα
01 μεγάλες εταιρείες δέν είναι πλέον
οικογενειακές καί έχουν στον σβέρκο

τους Τράπεζες Funds καί τεχνοκράτες
Αυτό δμως δέν θά έπρεπε νά είναι
αρκετό γιά νά κρατά σέ χαμηλά επίπεδα

τήν προσφορά τοΰ εφοπλισμού
ακόμη καί σέ θέσεις εργασίας
Κι ακόμη είναι δύσκολο νά δεχθεί
κανείς δτι εταιρείες πού έχτισαν'Ελλη

κολοσσοί της θάλασσας Ωνάσης
τεχνοκρατικά στελέχη
άρχίζουν τήν πολιτική περικοπών
άπό τίς ελάχιστες συνδρομές ή καταχωρίσεις
σέ ναυτιλιακά ή άλλα μέσα
νες

κΑ τά νέα

ενημέρωσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ
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AGENDA
MONDAY

• The Regional Conference for

Production

policy South Asia dynamics and Greek
Pakistani relations At the Embassy of
Pakistan in Athens 15 Vekiareli Filothei

Reform in Western Greece opens at
the premises of Patra Port Authority and
the Royal Theater 53 Akti Dymaion Patra
To tomorrow with the participation
of Prime Minister Alexis Tsipras and the
majority of cabinet ministers
Digital Policy Minister Nikos Pappas
begins an official visit to the US To Friday

• Listed company Alpha Trust holds an

•

extraordinary general meeting

• The

• European Commissioner for Economic

gamechanger.gr
Pakistan's Ambassador in Athens
Khalid Usman Qaiser will host a presentation
at noon covering Pakistan foreign

Affairs Pierre Moscovici and the head of
the Commission's mission to Greece De
clan Costello arrive in Athens for a
visit to hold discussions with the
government about the country's post
bailout era
The Public Debt Management Agency

Game Changer series of forums
continues with an event titled Women
of Influence at the Onassis Cultural
Center 107-109 Syngrou Athens Info

•

TUESDAY

•

THURSDAY

• L'Observateur magazine and Kathi

WEDNESDAY

three-day

•

will auction 13-week treasury bills maturing
on May U with the aim of raising
875 million euros
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will release provisional figures on
imports and exports in December 2017

merini organize a Greek-French forum
titled Greece The Roads of Hope at
the Stavros Niarchos Foundation Cultural
Center To Friday Info gr.amba

france.org
The 9th Annual Capital Link Greek
Shipping Forum takes place at the Diva

•

ni Caravel Hotel 2 Vassileos Alexan
drou Athens from 9 a.m to 6 p.m In¬

fo forum@capitallink.com
Hazlis Rivas presents the annual
publication The World in 2018 by The
Economist at an exclusive gala dinner
at Divani Apollon Palace Spa at Vou
liagmeni with the participation of
Commissioner Pierre Moscovici
and Labor Minister Effie Achtsioglou
Info press@hazliseconomist.com
The 2nd HotelTech conference takes
place at the Wyndham Grand Hotel 2
Megalou Alexandrou Athens focusing
on the concept of Smart Hotels and the
adoption of technological solutions Info
www.hoteltech.gr
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will publish the November 2017
findings of its manpower survey

•

European

•

•

FRIDAY

• European Commissioner for Migration
Dimitris Avramopoulos will meet with
President Giorgi Margvelashvili in
Athens
The 35th Infacoma exhibition of
materials opens at the Mediterranean
Exhibition Center in Paiania eastern
Attica along with the 3rd Aquath
erm exhibition To February 12 Info in

Georgian

•

construction

facoma.helexpo.gr

• The HORECA 2018 exhibition for

hotels

restaurants and cafes opens at the
Metropolitan Expo Center next to Athens
International Airport To February 12 Info

www.horecaexpo.gr
• The
2nd Law Forum on Data Protection
Privacy takes place at the NJV Athens

Plaza hotel 2 Vassileos Georgiou from 9
a.m to 5 p.m under the auspices of the
German-Greek Chamber of Commerce
and Industry Info palladianconferen

ces.gr

• The National Hellenic Research

Foundation's

Institute of Historical Research
hosts an international conference in English
titled Orthodox Christianity and the
Reassessment of Scientific Knowledge
to Saturday 48 Vassileos Constantinou
Athens Info project-sow.org/conf2
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will issue its December reading of
its industrial output index and January
data on car registrations
Athens-listed companies MLS Informatics
Tema Energy and laso hold general

•
•

shareholders meetings
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Q

th Annual Capital Link

IN COOPERATION WITH

Greek Shipping Forum
Opportunities

Nasdaq

Challenges

Thursday February 8 2018
Divani Caravel Hotel Athens Greece

To 9o Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
8 Φεβρουαρίου 2018 στο Divanl Caravel Motel σε

GLOBAL LEAD SPONSOf

hihi

fe1

TEN

LTD

NYSE

Opportunities Challenges θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την ΠέμπτΓ
συνεργασία με το NASDAQ και το New York Stock Exchange

Η ελληνική ναυτιλία παραμένει σημαντική αποτελώντας πάνω από το 20 τοις εκατό του
παγκόσμιου στόλου Παρά τις ασταθείς
αγορές και την οικονομική ύφεση οι Έλληνες επαγγελματίες της ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς στις μεταβαλλόμενε
συνθήκες αναζητώντας την ανάπτυξη καθώς και καινούργιες ευκαιρίες
Η ναυτιλία είναι η αρτηρία του παγκόσμιου εμπορίου μέσω της οποίας μεταφέρεται το 90
των εμπορευμάτων και η ελληνική
ναυτιλία διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνει παρουσίαση των σημερινών τάσεων και προοπτικών
της παγκόσμιας οικονομίας στις
κύριες αγορές βασικών προϊόντων της ενέργειας και της ναυτιλίας θα συζητηθούν επίσης τα κρίσιμα ζητήματα και οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η ναυτιλία συμπεριλαμβανομένων των γεωπολιτικών και διαρρυθμιστικών
εξελίξεων καθώς και η τεχνική και
εμπορική διαχείριση του στόλου και η πρόσβαση σε κεφάλαια Επίσης οι συζητήσεις θα εξετάσουν τους τρόπους χρηματοδότησης
από τη τραπεζική αγορά από τη κεφαλαιαγορά και από άλλους εναλλακτικούς μηχανισμούς και πηγές χρηματοδότησης
2018 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award θα δοθεί στους αδελφούς Λασκαρίδη κ.κ Πάνο Λασκαρίδη
Πρόεδρο European Community Shipowners Associations Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping
Αθανάσιο Λασκαρίδη Πρόεδρο Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation Lavinia Enterprises Limited and
Company Ltd
Laskaridis Shipping Company Ltd To βραβείο απονέμεται ως αναγνώριση της μοναδικής και εκτεταμένης συμβολής τους στην
Ναυτιλία και στην Ελλάδα Η συνεισφορά τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιομηχανία και επιτυγχάνεται τόσο μέσα από την
πολυετή προσωπική τους συμβολή όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας
To

Τον κ Πάνο Λασκαρίδη θα προλογίσει και παρουσιάσει ο Δρ Γεώργιος Γράτσος Πρόεδρος της HELMEPA και τον
κ Αθανάσιο Λασκαρίδη ο κ Τάκης Αράπογλου Πρόεδρος της Tsakos Energy Navigation TEN Ltd

TARGET AUDIENCE
To Ετήσιο Capital Link Shipping Forum στο 9o έτος διοργάνωσης του ελκύει σταθερά πάνω από 1,200 συνέδρους και είναι
γνωστό για την μεγάλη συμμετοχή από στελέχη εισηγμένων και ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών Το συνέδριο απευθύνεται σε

ένα υψηλού επιπέδου ακροατήριο εφοπλιστών θεσμικών επενδυτών αναλυτών συμβούλων επενδύσεων επενδυτικών και
εμπορικών τραπεζιτών και χρηματιστών διαχειριστών πλοίων μεσιτών πλοίων ναυλωτών ασφαλιστών εμπειρογνωμόνων

Ναυτικής Τεχνολογίας νηογνωμόνων επενδυτών εμπορικών τραπεζών αναλυτών οικονομολόγων
συμβούλων και οικονομικών μέσων μαζικής ενημέρωσης

δικηγόρων οικονομικών

ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ
The Global Commodity Energy
New Regulations
Shipping Markets
Compliance Affecting Shipping
• New Technology and Data Analytics The Gamechanger for Global Marine Insurance
Digitalization Cybersecurity
• Marine
Digitalization and the Future of Risk Navigating Chinese Port Inspections Sanctions Compliance in an
Uncertain World A Guide for Shipowners Charterers and Financiers
The Future of Shipping Consolidation
M&A
In Shipping Global Maritime Clusters Competitive Advantages
Business Development Opportunities Bank Finance
• New
Alternative Sources of Finance for Shipowners Private Equity
The
Capital Markets Industry Challenges
Road Map Ahead

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ABN AMRO Global Transportation
Amsterdam Trade Bank Anangel
Logistics Aegean Marine Petroleum Network Inc
Maritime Services Inc Apollo Management Arista Shipping Bermuda Shipping
Maritime Authority BSMA
BIMCO
Borealis Maritime BRAEMAR NAVES Corporate Finance
Citi Clarksons Platou Securities AS Clyde
Co
Columbia
Marlow Common Progress Company Deloitte DNB DNV GL Drewry Maritime Financial Research DVB Bank Ehlermann
Rindfleisch Gadow Eniram EnTrustPermal ERMA FIRST ESK Engineering Solutions S.A European Community Shipowners
Associations EY Fearnley Securities FML Ship Management Limited Fourth Insurance Office Inc Gauci-Maistre Xynou
Hellenic Bank HFW HSH Nordbank INTERCARGO INTERTANKO International Registries Jefferies LLC Laskaridis
Lavinia Enterprises Limited Lavinia Corporation Liberian Registry LISCR Hellas Ltd
Shipping Company Ltd
Maritime
Asset Partners New York Maritime NYMAR
Oak Hill Advisors Reed Smith RMK Maritime Seward
Kissel Shinghai
Marine Services Tennenbaum Capital Partners Tototheo Maritime RIC Tsakos Energy Navigation Varde Partners Wartsila
• Watson
Farley Williams Wells Fargo Securities
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME NASDAQ New York Stock Exchange ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ TSAKOS ENERGY NAVIGATION
LTD ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ Clay Maitland
Columbia Shipmanagement DNV GL ΕΥ Tototheo Maritime RIC

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ ABN AMRO Citi Clarksons Platou Securities AS CLYDE CO DNB Bank DVB Bank Fearnley
Securities
Fourth Insurance Office Inc
Reed Smith
Seward
Kissel LLP
Watson Farley
Williams
ΧΟΡΗΓΟΙ ΔιΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Amsterdam Trade Bank Bermuda Business Development Agency BRAEMAR NAVES Corporate
Finance Deloitte Ehlermann Rindfleisch Gadow Eniram FML Ship Management Limited ERMA FIRST ESK Engineering
Solutions S.A Gaùci-Maistre Xynou Hellenic Bank HFW Liberian Registry-LISCR Hellas Ltd
Maritime Asset Partners
MAP
RMK Maritime Singhai Marine Services Watrsila Wells Fargo Securities ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΣ Flott Co PC
ΧΟΡΗΓΟΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ Bermuda Business Development Agency ΧΟΡΗΓΟΣ ΔΕΙΠΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΩΝ Capital Product Partners
ΧΟΡΗΓΟΣ COCKTAIL NYMAR New York Maritime ΧΟΡΗΓΟΙ COFFEE Illy Iperespresso
E.I
Μηχανή
Κάψουλα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A.E
ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

New York
Tel

London

Athens

Limassol

Shanghai

Singapore

30 210 610 9800 email forums@capitallink.com

Visit forums.capitallink.com to register
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EY: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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Θ. Λασκαρίδης: Η διαφθορά δεν είναι δικαιολογία για να µην επενδύεις στη
χώρα σου
Βραβείο 2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award στους αδελφούς Λασκαρίδη The post Θ.
Λασκαρίδης: Η διαφθορά δεν είναι δικαιολογία για να µην επενδύεις στη χώρα σου appeared first on
mononews.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Μοιραστείτε:
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Θ. Λασκαρίδης: Η διαφθορά δεν είναι δικαιολογία για να µην επενδύεις στη
χώρα σου
Από
Ιάσων Στατήρης
Στους αδελφούς Λασκαρίδη, Πάνο και Θανάση, απονεμήθηκε την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου το
βραβείο 2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award, ως αναγνώριση της εκτεταμένης
συμβολής τους στην ναυτιλία και στην Ελλάδα, και οι δύο εφοπλιστές δεν έχασαν την
ευκαιρία να στηλιτεύσουν τα κακώς κείμενα στη χώρα μας, αλλά και τη στάση των ίδιων
των εφοπλιστών απέναντι στην Ελλάδα.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο μικρότερος από τους δύο αδελφούς, Θανάσης Λασκαρίδης, σε ένα
βίντεο που προβλήθηκε στη διάρκεια του 9ου Ετήσιου Capital Link Greek Shipping Forum “Opportunities &
Challenges”, για να κάνει μπίζνες κανείς στην Ελλάδα πρέπει να περάσει από χίλια κύματα, ενώ επεσήμανε
πως οι Έλληνες πολιτικοί βλέπουν την πολιτική ισχύ “ως ένα εισιτήριο για να θεωρήσουν τους εαυτούς
τους συνεταίρους επιτυχημένων τοπικών επιχειρήσεων”. Παρ’ όλα αυτά, τόνισε, είναι εντυπωσιακός ο
αριθμός των εταιρειών που επιτυγχάνουν, και υπογράμμισε ότι η διαφθορά δεν αποτελεί δικαιολογία για
να µην επενδύει κανείς στην ίδια του τη χώρα.
“Με πολύ λίγες και πολύ αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, […] επιδιώκουμε να διατηρήσουμε τον πλούτο μας για
τις επόμενες γενιές σε μεγέθη και ποσά που θα ταίριαζαν σε Αιγύπτιους φαραώ, και όχι σε ανεπτυγμένους
Ευρωπαίους. Αυτό πρέπει να αλλάξει, και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Το να κουβαλάς μία μεγάλη
περιουσία στον τάφο σου είναι ανόητη ιδέα”, ανέφερε ακόµα.
Από την πλευρά του, ο Πάνος Λασκαρίδης επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για τις αποφάσεις της όσον
αφορά στη ναυτιλία, ενώ σε ένα άλλο highlight της βραδιάς, ο Θανάσης Λασκαρίδης θυμήθηκε το πώς τα
δύο αδέλφια ξεκίνησαν από μία μικρή εταιρεία στα τέλη της δεκαετίας του 1970, και εξελίχθηκαν στους
πολυεκατοµµυριούχους επικεφαλής της Lavinia Corp.
“Η τύχη πάντα νικά την εξυπνάδα”, είπε ο Θανάσης Λασκαρίδης, ενθυμούμενος πώς η τύχη του
χαμογέλασε όταν γνώρισε έναν Ινδό επιχειρηματία που ήταν ο μοναδικός αντιπρόσωπος της Σοβιετικής
Ένωσης στον Ατλαντικό. Με τον επιχειρηματία αυτόν και τον αδελφό του, οι αδελφοί Λασκαρίδη ίδρυσαν
τη Lavinia, ενώ το 1982 εξαγόρασαν τα µερίδια των Ινδών.
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EY: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του λεγόµενου κυβερνοχώρου,
απασχόλησαν τους Christopher Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην
Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity,
Data Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο
Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετα σχηµα τίζοντα ς τον κλά δο της να υτιλία ς µέσω της δια συνδεδεµένης τεχνολογία ς

Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένες
συσκευές, σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας
τεχνολογικής επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν
άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής
ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο C. Payne κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν
αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο C. Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφ ιοποίηση του κλά δου της να υτιλία ς κα ι η κυβερνοα σφ ά λεια

Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο B. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε
τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία
περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων
τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες
τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο
B. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
EY IoT Εµπορική Ναυτιλία
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Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά!
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε
τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία
περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων
τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες
τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ.
Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης
τεχνολογίας

Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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Ριζικές αλλαγές στην διαχείριση κινδύνου στον κλάδο της ναυτιλίας φέρνει η
διασυνδεδεµένη τεχνολογία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν τους κ.κ. Christopher M. Payne,
Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο
τμήμα υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, του Συμβουλευτικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις ομιλίες τους στο ο9
Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μελέτες έχουν δείξει πω ς, μέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεμένα πράγ ματα, σύμφ ω να με τηνGartner – ω ς
αποτέλεσμα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν μέσω μίας τεχνολογ ικής επανάστασης. «Ζούμε σε μία εποχή, όπου, ό,τι μέχρι σήμερα
μας ήταν άγνωστο, πλέον είμαστε σε θέση να το γνωρίζουμε. Αυτό αλλάζει τα θεμέλια της εμπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης»
, τόνισε ο
κ. Payne κατά την οµιλία του, και συµπλήρω σε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συμπεριφ ορά είναι το «κλειδί» προκειμένου να γ ίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδομένα «ξεκλειδώ νουν» τη συμπεριφ ορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφ ερε ο κ. Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά, καθώ ς η αξιολόγ ηση και η κοστολόγ ηση του κινδύνου δε θα
γ ίνεται, πλέον, με βάση την ιστορικά καταγ εγ ραμμένη συμπεριφ ορά, αλλά με βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψ εις
συµπεριφ ορώ ν.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδομένω ν θα συμβάλουν στην αναγ νώ ριση παλαιότερα άγ νω στω ν πηγ ώ ν κέρδους, ενώ , πλέον,
παρέχεται παρακολούθηση τω ν στοιχείω ν ενεργ ητικού σε πραγ ματικό χρόνο σε όλη την υφ ήλιο. Παράλληλα, η ενεργ ή διαχείριση
κινδύνου τω ν στοιχείω ν ενεργ ητικού και τω ν διεκδικήσεω ν θα γ ίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγ ω γ ή.
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψ ηφ ιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συμμετέχοντας στο πάνελ «Ψ ηφ ιοποίηση &
Κυβερνοασφ άλεια», αναφ έρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτω πος ο ναυτιλιακός
κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε μία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση
αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως, μεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυμονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογ ράμμισε ο κ. Μαρίτσας. Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες
πρακτικές προστασίας, οι οποίες μπορούν να θω ρακίσουν τους οργ ανισμούς ενάντια στις νέες, ψ ηφ ιακές απειλές, και να συμβάλουν
ώ στε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες µία πιο ασφ αλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας

Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ. διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
ΠΗΓΗ: newmoney.gr
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EY: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου,
απασχόλησαν τους Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην
Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity,
Data Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο
Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν
άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής
ασφάλισης», τόνισε ο C.M. Payne κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί
επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο C. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο B. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε
τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο
ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το
Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές
για τον κλάδο», υπογράµµισε ο B. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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Η τεχνολογική επανάσταση στη ναυτιλία αλλά ζει τα θεµέλια της εµπορικής
ναυτιλιακής ασφάλισης
Τι ειπώθηκε στο φόρουµ
|> Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου,
απασχόλησαν τον Christopher M. Payne, εταίρο της EY και επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην
Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ και τον Βασίλη Μαρίτσα, manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity,
Data Protection & Privacy, του συµβουλευτικού τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο
9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ. διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση
να το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne
κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων
τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες
τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο
κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας
Ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές, σύµφωνα µε την ΕΥ.
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ. διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης
τεχνολογίας

Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της
ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης
τεχνολογίας
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ. διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης»,τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το
Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές
για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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15/2/2018 ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της
ναυτιλίας, ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές

Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο
Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση
να το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne
κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων
τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες
τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο
κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.

Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ. διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Μετασχηµατισµό Αλλά και Νέες Απειλές Φέρνει στη Ναυτιλία η
Διασυνδεδεµένη Τεχνολογία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του
κυβερνοχώρου, απασχόλησαν τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας
και Συµµαχιών στην Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα
υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection &Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις
οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε.Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analyticsκαι οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση&Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το InternetofThings και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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[Euro2day]: ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τη ναυτιλία
Η εισαγωγή του κλάδου της ναυτιλίας στη νέα, ψηφιακή εποχή, οι εξελίξεις και οι κίνδυνοι,
ήταν το αντικείµενο στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum. Η τεχνολογική
επανάσταση και το «κλειδί» για την αποφυγή και τη διαχείριση κινδύνου.
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου,
απασχόλησαν τους κ.κ. ChristopherM. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και
Συµµαχιών στην Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο
τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ
Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ.
διασυνδεµένα πράγµατα, σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας
βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ.
Payne κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα
δεδοµένα «ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά,
µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne.
… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURO2DAY
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας
Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές στη ναυτιλία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το
γνωρίζουµε.
Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του,
και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.

http://www.businessnews.gr/
Publication date: 15/02/2018 12:46
Alexa ranking (Greece): 1272
https://www.businessnews.gr/article/99805/ey-i-diasyndedemeni-tehnologia-metas...

ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
αλλά ανοίγει την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. "Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης", τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: "Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή".
Η συµπεριφορά είναι το "κλειδί" προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
"ξεκλειδώνουν" τη συµπεριφορά. "Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και
τον κίνδυνο", ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ "Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια", αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. "Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο", υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
View the discussion thread.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τη ναυτιλία
Η εισαγωγή του κλάδου της ναυτιλίας στη νέα, ψηφιακή εποχή, οι εξελίξεις και οι κίνδυνοι, ήταν το
αντικείµενο στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum. Η τεχνολογική επανάσταση και το «κλειδί» για
την αποφυγή και τη διαχείριση κινδύνου.
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M . Payne , Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα , Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum. Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης
τεχνολογίας Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ. διασυνδεµένα
πράγµατα, σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας
τεχνολογικής επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον
είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης»,
τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή». Η
συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή. Η ψηφιοποίηση του κλάδου της
ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός
κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την
υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain .
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας. Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες
µπορούν να θωρακίσουν τους οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε
να οικοδοµήσουν οι εταιρείες µία πιο ασφαλή στάση.
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Η νέα εποχή της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συμμαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τμήμα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συμβουλευτικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις ομιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, μέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεμένα πράγματα,
σύμφωνα με την Gartner – ως αποτέλεσμα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν μέσω μίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούμε σε μία εποχή, όπου, ό,τι μέχρι σήμερα μας ήταν άγνωστο, πλέον είμαστε σε θέση
να το γνωρίζουμε. Αυτό αλλάζει τα θεμέλια της εμπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne
κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συμπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδομένα
«ξεκλειδώνουν» τη συμπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδομένα, ουσιαστικά, μπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, με βάση την ιστορικά
καταγεγραμμένη συμπεριφορά, αλλά με βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συμπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδομένων θα συμβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγματικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συμμετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, με τους
οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε μία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόμενων
τεχνολογιών, όπως, μεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες
τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυμονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράμμισε ο
κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες μπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισμούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συμβάλουν ώστε να οικοδομήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας
Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές στη ναυτιλία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το
γνωρίζουµε.
Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του,
και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας

Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές στη ναυτιλία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το
γνωρίζουµε.
Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του,
και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
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µία πιο ασφαλή στάση.
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Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας

Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον
κλάδο της ναυτιλίας
ανοίγοντας, ωστόσο, την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συμμαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τμήμα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συμβουλευτικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις ομιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, μέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεμένα πράγματα,
σύμφωνα με την Gartner – ως αποτέλεσμα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν μέσω μίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούμε σε μία εποχή, όπου, ό,τι μέχρι σήμερα μας ήταν άγνωστο, πλέον είμαστε σε θέση να
το γνωρίζουμε. Αυτό αλλάζει τα θεμέλια της εμπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συμπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδομένα
«ξεκλειδώνουν» τη συμπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδομένα, ουσιαστικά, μπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, με βάση την ιστορικά
καταγεγραμμένη συμπεριφορά, αλλά με βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συμπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδομένων θα συμβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγματικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συμμετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, με τους
οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε μία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών,
όπως, μεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες μπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισμούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συμβάλουν ώστε να οικοδομήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
αλλά ανοίγει την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου,
απασχόλησαν τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών
στην Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών
Cybersecurity, Data Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες
τους στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. "Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να
το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης", τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: "Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή".
Η συµπεριφορά είναι το "κλειδί" προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
"ξεκλειδώνουν" τη συµπεριφορά. "Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και
τον κίνδυνο", ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ "Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια", αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. "Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών,
όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο", υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας
Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές στη ναυτιλία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το
γνωρίζουµε.
Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του,
και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας

Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές στη ναυτιλία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το
γνωρίζουµε.
Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του,
και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας,
αλλά ανοίγει την πόρτα σε νέες απειλές
Η νέα εποχή της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συμμαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τμήμα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συμβουλευτικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις ομιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, μέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεμένα πράγματα,
σύμφωνα με την Gartner – ως αποτέλεσμα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν μέσω μίας τεχνολογικής
επανάστασης. "Ζούμε σε μία εποχή, όπου, ό,τι μέχρι σήμερα μας ήταν άγνωστο, πλέον είμαστε σε θέση να
το γνωρίζουμε. Αυτό αλλάζει τα θεμέλια της εμπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης", τόνισε ο κ. Payne κατά
την οµιλία του, και συµπλήρωσε: "Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή".
Η συμπεριφορά είναι το "κλειδί" προκειμένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδομένα
"ξεκλειδώνουν" τη συμπεριφορά. "Μόλις κατανοήσεις τα δεδομένα, ουσιαστικά, μπορείς να καταλάβεις και
τον κίνδυνο", ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναμένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, με βάση την ιστορικά
καταγεγραμμένη συμπεριφορά, αλλά με βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συμπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδομένων θα συμβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγματικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συμμετέχοντας στο
πάνελ "Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια", αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, με τους
οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. "Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε μία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόμενων τεχνολογιών,
όπως, μεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η
ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο", υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες μπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισμούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συμβάλουν ώστε να οικοδομήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
ναυτιλία

http://www.euro2day.gr/
Publication date: 15/02/2018 11:51
Alexa ranking (Greece): 296
http://www.euro2day.gr/news/economy/article/1595592/ey-eykairia-kai-apeilh-h-te...

ΕΥ: Ευκαιρία και απειλή η τεχνολογική επανάσταση στη ναυτιλία
Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Τι εκτιµά η EY.
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum. Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης
τεχνολογίας Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δισ. διασυνδεµένα
πράγµατα, σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας
τεχνολογικής επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον
είµαστε σε θέση να το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης»,
τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή». Η
συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή. Η ψηφιοποίηση του κλάδου της
ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός
κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την
υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο,
αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο»,
υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας. Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να
θωρακίσουν τους οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να
οικοδοµήσουν οι εταιρείες µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας
Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές στη ναυτιλία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου,
απασχόλησαν τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και
Συµµαχιών στην Ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο
τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ
Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το
γνωρίζουµε.
Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του,
και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
www.bankingnews.gr
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ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της ναυτιλίας

Η διασυνδεδεµένη τεχνολογία ανοίγει όµως την πόρτα σε νέες απειλές στη ναυτιλία
Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο Ετήσιο
Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης.
«Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση να το
γνωρίζουµε.
Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne κατά την οµιλία του,
και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά.
«Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ.
Payne.
Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά, καθώς η αξιολόγηση και η
κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά καταγεγραµµένη συµπεριφορά,
αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών.
Τα analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο.
Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων θα γίνεται µε
βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις,
αλλά και τους κινδύνους, µε τους οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος.
«Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά
και την υιοθέτηση αναδυόµενων τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain.
Ωστόσο, αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον
κλάδο», υπογράµµισε ο κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
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µία πιο ασφαλή στάση.
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15/2/2018 ΕΥ: Η διασυνδεδεµένη Τεχνολογία µετασχηµατίζει τον κλάδο της
Ναυτιλίας. Αυξάνονται οι ψηφιακές απειλές

Η νέα εποχή της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας, αλλά και οι κίνδυνοι του κυβερνοχώρου, απασχόλησαν
τους κ.κ. Christopher M. Payne, Εταίρο της EY και Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συµµαχιών στην Ασφάλιση
για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ, και Βασίλη Μαρίτσα, Manager στο τµήµα υπηρεσιών Cybersecurity, Data
Protection & Privacy, του Συµβουλευτικού Τµήµατος της ΕΥ Ελλάδος, κατά τις οµιλίες τους στο 9ο
Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum.
Μετασχηµατίζοντας τον κλάδο της ναυτιλίας µέσω της διασυνδεδεµένης τεχνολογίας
Μελέτες έχουν δείξει πως, µέχρι το 2020, θα υπάρχουν περισσότερα από 21 δις διασυνδεµένα πράγµατα,
σύµφωνα µε την Gartner – ως αποτέλεσµα, ο κλάδος της ναυτιλίας βρίσκεται εν µέσω µίας τεχνολογικής
επανάστασης. «Ζούµε σε µία εποχή, όπου, ό,τι µέχρι σήµερα µας ήταν άγνωστο, πλέον είµαστε σε θέση
να το γνωρίζουµε. Αυτό αλλάζει τα θεµέλια της εµπορικής ναυτιλιακής ασφάλισης», τόνισε ο κ. Payne
κατά την οµιλία του, και συµπλήρωσε: «Η αδράνεια δεν αποτελεί επιλογή».
Η συµπεριφορά είναι το «κλειδί» προκειµένου να γίνουν κατανοητοί οι κίνδυνοι, ενώ τα δεδοµένα
«ξεκλειδώνουν» τη συµπεριφορά. «Μόλις κατανοήσεις τα δεδοµένα, ουσιαστικά, µπορείς να καταλάβεις
και τον κίνδυνο», ανέφερε ο κ. Payne. Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία αναµένεται να αλλάξει ριζικά,
καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου δε θα γίνεται, πλέον, µε βάση την ιστορικά
καταγεγραµµένη συµπεριφορά, αλλά µε βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συµπεριφορών. Τα
analytics και οι νέες βάσεις δεδοµένων θα συµβάλουν στην αναγνώριση παλαιότερα άγνωστων πηγών
κέρδους, ενώ, πλέον, παρέχεται παρακολούθηση των στοιχείων ενεργητικού σε πραγµατικό χρόνο σε όλη
την υφήλιο. Παράλληλα, η ενεργή διαχείριση κινδύνου των στοιχείων ενεργητικού και των διεκδικήσεων
θα γίνεται µε βάση την προβλεπόµενη, αλλά και την παρούσα διαγωγή.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου της ναυτιλίας και η κυβερνοασφάλεια
Ο κλάδος της ναυτιλίας εισέρχεται σταδιακά στη νέα, ψηφιακή εποχή. Ο κ. Μαρίτσας, συµµετέχοντας στο
πάνελ «Ψηφιοποίηση & Κυβερνοασφάλεια», αναφέρθηκε στις εξελίξεις, αλλά και τους κινδύνους, µε τους
οποίους βρίσκεται αντιµέτωπος ο ναυτιλιακός κλάδος. «Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε µία περίοδο
αλλαγών, οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση, αλλά και την υιοθέτηση αναδυόµενων
τεχνολογιών, όπως, µεταξύ άλλων, το Internet of Things και το Blockchain. Ωστόσο, αυτές οι νέες
τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυµονούν νέους κινδύνους και απειλές για τον κλάδο», υπογράµµισε ο
κ. Μαρίτσας.
Παράλληλα, ανέλυσε βέλτιστες πρακτικές προστασίας, οι οποίες µπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισµούς ενάντια στις νέες, ψηφιακές απειλές, και να συµβάλουν ώστε να οικοδοµήσουν οι εταιρείες
µία πιο ασφαλή στάση.
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ΕΥ Η

διασυνδεδεμένη τεχνολογία μετασχηματίζει
τον κλάδο της ναυτιλίας
νέα εποχή της διασυνδεδεμένης τεχνολογίας αλλά και οι κίνδυνοι του
κυβερνοχώρου απασχόλησαν τους Christopher Μ Payne Εταίρο της ΕΥ και
επικεφαλής τεχνολογίας και συμμαχιών στην ασφάλιση για την περιοχή της ΕΜΕΙΑ
και Βασίλη Μαρίτσα Manager στο τμήμα υπηρεσιών Cybersecurity Data Protection
Privacy του συμβουλευτικού τμήματος της ΕΥ Ελλάδος κατά τις ομιλίες τους στο
9ο ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum Η διαχείριση κινδύνου στη ναυτιλία
αναμένεται να αλλάξει ριζικά καθώς η αξιολόγηση και η κοστολόγηση του κινδύνου
δεν θα γίνεται πλέον με βάση την ιστορικά καταγεγραμμένη συμπεριφορά αλλά με
Η

βάση τις παρατηρήσεις και τις προβλέψεις συμπεριφορών
νέες βάσεις δεδομένων θα συμβάλουν στην αναγνώριση
παλαιότερα άγνωστων πηγών κέρδους ενώ πλέον παρέχεται παρακολούθηση των
στοιχείων ενεργητικού σε πραγματικό χρόνο σε όλη την υφήλιο Ο Β Μαρίτσας
συμμετέχοντας στο πάνελ Ψηφιοποίηση Κυβερνοασφάλεια αναφέρθηκε
στις εξελίξεις αλλά και τους κινδύνους με τους οποίους βρίσκεται αντιμέτωπος
ο ναυτιλιακός κλάδος Ο ναυτιλιακός κλάδος βρίσκεται σε μία περίοδο αλλαγών
οι οποίες ωθούνται από την ψηφιοποίηση αλλά και την υιοθέτηση αναδυόμενων
τεχνολογιών όπως μεταξύ άλλων το Internet of Things και το Blockchain Ωστόσο
αυτές οι νέες τεχνολογίες και η ψηφιοποίηση εγκυμονούν νέους κινδύνους
και απειλές για τον κλάδο υπογράμμισε ο Β Μαρίτσας Παράλληλα ανέλυσε
βέλτιστες πρακτικές προστασίας οι οποίες μπορούν να θωρακίσουν τους
οργανισμούς ενάντια στις νέες ψηφιακές απειλές και να συμβάλουν ώστε να
οικοδομήσουν οι εταιρείες μία πιο ασφαλή στάση
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Σε αύξηση ο αριθµός των επιθεωρήσεων πλοίων σε κινεζικούς λιµένες

Αύξηση καταγράφεται στον αριθµό των επιθεωρήσεων που λαµβάνουν χώρα σε κινεζικούς λιµένες,
σύµφωνα µε δηλώσεις του Terence Zhao, Προέδρου της Singhai Mariner Services. Στο πλαίσιο του 9ου
ετήσιου Greek Shipping Forum που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 8 Φεβρουαρίου 2018, επισηµάνθηκε
ότι η κυβέρνηση της Κίνας έχει λάβει αυστηρά µέτρα ασφάλειας για όσα πλοία προσεγγίζουν τους λιµένες
της χώρας, καθώς ο αριθµός των συγκεκριµένων πλοίων ολοένα και αυξάνεται µε το πέρασµα του χρόνου.
Ο κ. Zhao ανέφερε επίσης ότι έχει αυξηθεί ο αριθµός των πλοίων που διατάχθηκε σε κράτηση.
Υπολογίζεται ότι 1 στα 10 πλοία που επιθεωρούνται από τις αρχές του Port State Control της χώρας
κρατείται λόγω διαφόρων ανεπαρκειών που εντοπίζονται σε αυτά. Ο κ. Zhao τόνισε επίσης ότι η σηµαία
που φέρουν τα πλοία διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο κατά τη διενέργεια επιθεωρήσεων σε αυτά.
Το περασµένο έτος πραγµατοποιήθηκαν επιθεωρήσεις σε 6.707 πλοία από επιθεωρητές Port State Control της
Κίνας. Από τα 6.707 πλοία τα 5.771 βρέθηκε να έχουν ελλείψεις, ενώ τα 358 εξ αυτών τέθηκαν υπό
κράτηση. Ο αριθµός αυτός, σύµφωνα µε τον κ. Zhao, είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο των Port State
Controls του Παρισιού και του Τόκιο.
Τέλος ο κ. Zhao επεσήµανε ότι 55 λιµένες της Κίνας διαθέτουν κέντρα επιθεωρήσεων στα οποία
απασχολούνται συνολικά 3.000 επιθεωρητές, αναφέροντας συγχρόνως ότι τα πληρώµατα των πλοίων που
προσεγγίζουν τους συγκεκριµένες λιµένες θα πρέπει να δείχνουν σεβασµό προς τις αρχές της χώρας και να
διαθέτουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά που θα πρέπει να επιδείξουν σε αυτές.
Φωτό: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παρά θΐν άλός
Γεγονότα μέ σημασία που μας ξεφεύγουν
Είναι βέβαιο

δη έλάχιστοΓΕλλη

δτι χθές στό Κάραβελ
στό κέντρο τών Αθηνών ήταν ονγκε
ντρωμένο ίνα τεράστιο μέρος του
πλούτου Σιγά τώρα μήν
ασχολείται μέ αυτά ή Κοινή Γνώμη 6
πολιτικοί κόσμο καί τά MME Έδώ
έχουμε ολόκληρο θέμα Novartis καί θά
ασχολούμεθα μέ τήν Ναυτιλία
νες γνωρίζουν

παγκοσμίου

Καί

τί έγινε πού τό 2018 βρίσκει

τή ναυτιλία μα

μέ πολύ υψηλά
πλοιοκτησίας στή διεθνή ναυτιλιακή
κατάταξη Καί τί έγινε πού
ελέγχουμε τό 20 της παγκοσμίου
χωρητικότητος μέ 4.800 πλοία μέ
30 στά δεξαμενόπλοια 22
στά bulk carriers 16 στά πλοία
χημικών καί προϊόντων

ποσοστά

Shipping Forum σέ συνεργασία μέ
τό NASDAQ καί τό Χρηματιστήριο
τής Νέας Υόρκης Ευκαιρίες καί
σέ μιά εποχή πού παρά τίς
ασταθείς άγορές καί τήν οικονομική
ύφεση ol Ελληνες επαγγελματίες της
ναυτιλίας προσαρμόζονται συνεχώς
στίς μεταβαλλόμενες συνθήκες αναζητώντας
τήν ανάπτυξη καθώς καί
ευκαιρίες Αλλά τί μας ενδιαφέρει
έμάς αν ή Ελλάδα πρωτοπορεί
στήν Ναυτιλία σέ έναν τομέα-άρτη
ρία τοΰ παγκοσμίου εμπορίου μέσω
του όποίου διακινείται τό 90 τών
εμπορευμάτων όλης της γης
προκλήσεις

καινούργιες

μερίδιο

μεταφοράς

πετρελαίου

στά LNG/LPG 11
15
στά ψυγεία καί 9 στά containers
ένώ στήν EE κατέχουμε σταθερά τό
50

σχεδόν της δυνάμεως Χθες λοιπόν
στήν Αθήνα πραγματοποιήθηκε
τό 9ο Ετήσιο Capital Link Greek

Στό Συνέδριο λοιπόν πού
από τήν μεγάλη
διεθνών ναυτιλιακών προσωπικοτήτων

χαρακτηρίσθηκε

συμμετοχή

έγινε εκτενής παρουσίαση

τών σημερινών τάσεων καί
της παγκόσμιας οικονομίας
στίς κύριες άγορές βασικών προϊόντων
της ενέργειας καί της ναυτιλίας
Συζητήθηκαν διεξοδικά τά κρίσι¬
προοπτικών

μα ζητήματα καί ol προκλήσεις πού
αντιμετωπίζει ή ναυτιλία
τών γεωπολιτικών
καί διαρρυθμιστικών εξελίξεων καθώς
καί ή τεχνική καί έμπορική
τοΰ στόλου καί ή πρόσβαση
σέ κεφάλαια Εξετάσθηκαν έπίσης ol
τρόποι χρηματοδοτήσεως άπό τήν
τραπεζική αγορά από τήν κεφαλαιαγορά
καί από άλλους έναλλακτικούς
μηχανισμούς καί πηγές
συμπεριλαμβανομένων

Τώρα κάποιοι άπό εσάς θά
Εντάξει όλα αυτά νά τά
δεχθούμε άλλά τί προσφέρει ό
διερωτηθείτε

εφοπλισμός

στήν Ελλάδα

δεν προσφέρει εκείνα πού

διαχείριση

Απενεμήθη επίσης τό βραβείο
2018 Capital Link Greek Shipping
Leadership στούς αδελφούς Πάνο καί
Αθανάσιο Λασκαρίδη ώς αναγνώριση
της μοναδικής καί εκτεταμένης συμβολής

τους στήν Ναυτιλία καί στήν
Ελλάδα Οπως αναφέρθηκε ή συνεισφορά
τους είναι τεράστια στήν ναυτιλιακή
βιομηχανία ή οποία επιτυγχάνεται
τόσο μέσα άπό τήν πολυετή
προσωπική τους συμβολή δσο καί
άπό τήν συλλογική προσπάθεια δλης

της οικογένειας

Αναμφιβόλως
προσέφερε

παλαιότερα
01 μεγάλες εταιρείες δέν είναι πλέον
οικογενειακές καί έχουν στον σβέρκο

τους Τράπεζες Funds καί τεχνοκράτες
Αυτό δμως δέν θά έπρεπε νά είναι
αρκετό γιά νά κρατά σέ χαμηλά επίπεδα

τήν προσφορά τοΰ εφοπλισμού
ακόμη καί σέ θέσεις εργασίας
Κι ακόμη είναι δύσκολο νά δεχθεί
κανείς δτι εταιρείες πού έχτισαν'Ελλη

κολοσσοί της θάλασσας Ωνάσης
τεχνοκρατικά στελέχη
άρχίζουν τήν πολιτική περικοπών
άπό τίς ελάχιστες συνδρομές ή καταχωρίσεις
σέ ναυτιλιακά ή άλλα μέσα
νες

κΑ τά νέα

ενημέρωσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΠΡΑΝΟΣ
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ

9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Οι

αδελφοί Λασκαρίδη Πάνος και Θανάσης ήταν τα τιμώμενα πρόσωπα
του 9ου Ετήσιου Capital Link Greek Shipping Forum που
πραγματοποιήθηκε

την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου και είχε ως θέμα τις ευκαιρίες
και τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη η ελληνική

ναυτιλία Οι δυο εφοπλιστές έλαβαν το βραβείο 2018 Capital Link Greek
Shipping Leadership Award ως αναγνώριση της εκτεταμένης συμβολής
τους στη ναυτιλία και στην Ελλάδα Τις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν
στο πλαίσιο του συνεδρίου απασχόλησαν όλα τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν

τη ναυτιλιακή βιομηχανία από τις θεσμικές αλλαγές και τις αυξημένες
περιβαλλοντικές απαιτήσεις μέχρι τα θέματα χρηματοδότησης και τις

γεωπολιτικές

προκλήσεις
Από τις τοποθετήσεις των εφοπλιστών αλλά και των εκπροσώπων

επενδυτών

και στελεχών της ναυτιλιακής βιομηχανίας προέκυψε μια αισιόδοξη

εικόνα για τον κλάδο με την αγορά να κινείται ανοδικά επωφελούμενη
από τις γενικότερες τάσεις της διεθνούς οικονομίας Οι περισσότεροι φάνηκαν

να θεωρούν σημαντικότερη πρόκληση στο άμεσο μέλλον τη

συμμόρφωση

Μάλιστα
με τους νέους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανόνες
ο πρόεδρος της

Intertanko και επικεφαλής της TEN Νικόλας Τσάκος

υποστήριξε

ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι ρεαλιστική και όχι αποτέλεσμα
ονειροπόλων θέσεων και απόψεων Υπενθύμισε ότι η ναυτιλιακή

κάποιων

Γράτσος

βιομηχανία

έχει αποδείξει την υπευθυνότητά της όταν μετά το δυστύχημα

του Exxon Valdez προχώρησε από μόνη της στην αλλαγή της τεχνολογίας

ντως να έχουν και οι μεσαίοι παίκτες

κυρίως από venture capitals και

private equities αν και τα τελευταία επιδιώκουν περισσότερο να

λειτουργούν

συμπληρωματικά ως εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης

με την εφαρμογή των διπύθμενων

οι
Παρά το κόστος που συνεπάγονται οι νέοι περιβαλλοντικοί κανόνες

0 Νίκοζ Μηορνόζης απόνεμα το βραβιίο στον Πάνο Λασκαρίδη Διξιά ο Γιώργος

Σημαντικό μέρος των συζητήσεων επικεντρώθηκε στις γεωπολιτικές
Ο πρόεδρος της Interargo και γενικός διευθυντής της Anangel

αλλαγές

περισσότεροι

ομιλητές εκτίμησαν ότι το επόμενο διάστημα το ενδιαφέρον
των επενδυτών για τη ναυτιλία θα ενισχυθεί Σε αντίθεση με το πρόσφατο
παρελθόν φαίνεται ότι η κάνουλα των τραπεζικών χορηγήσεων στη ναυτιλία
έχει ανοίξει ξανά Η τάση ευνοεί τους μεγάλους και ισχυρούς καθώς και

τα μεγάλα deals Το επόμενο διάστημα οι συμφωνίες για συγχωνεύσεις και
εξαγορές αναμένεται να αφορούν κυρίως εισηγμένες και ανταλλαγές μετοχών
πά
ή πλοίων έναντι μετοχών Δυνατότητες χρηματοδότησης δείχνουν

Maritime Γιάννης Πλατσιδάκης εκτίμησε ότι το βασικό πλεονέκτημα της
ελληνικής ναυτιλίας προκύπτει από το μοντέλο της ελεύθερης αγοράς
Εξέφρασε την αίσθηση ότι πίσω από την ανάπτυξη της Ανατολής

βρίσκονται

κρατικές ενισχύσεις και προτιμησιακά φορτία Από την πλευρά του ο
πρόεδρος της ECSA και επικεφαλής της Lavinia Πάνος Λασκαρίδης
υπογράμμισε

την ανάγκη η ελληνική ναυτιλία να αποκτήσει πιο ισχυρή παρέμ
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Το

κλείσιμο της τελετής βράβευσης αναμνηστική φωτογραφία των Ν Μπορνάζη Οδυσσέα Αασκαρίδη Παναγιώτη Τσάκου Πάνου Αασκαρίδη Γιώργου Τράτσου και Τάκη

Αράπογλου

βαση στα κέντρα αποφάσεων

Υπάρχουν συζητήσεις που θα επηρεάσουν
ναυτιλία
τα
30
τη
για
επόμενα
χρόνια πρέπει η ναυτιλία να έχει αντιπροσώπευση

και λόγο

ανέφερε χαρακτηριστικά ενώ εμφανίστηκε αρκετά

σχετικά με τις αποφάσεις της

EE

επικριτικός

για τη ναυτιλία

Ακόμα πιο επικριτικός για τους χειρισμούς των πολιτικών αλλά και τη

εντυπωσιακός ο αριθμός των εταιρειών που επιτυγχάνουν και υπογράμμισε
ότι η διαφθορά δεν αποτελεί δικαιολογία για να μην επενδύει κανείς
στην ίδια του τη χώρα
Προχωρώντας σε μια σύντομη αναδρομή της πορείας του ο 0 Λασκαρίδης

στάση

του ίδιου του κλάδου εμφανίστηκε ο νεότερος αδελφός του Θανάσης
Λασκαρίδης Μέσω μαγνητοσκοπημένου βίντεο ο θ Λασκαρίδης υποστήριξε

περιέγραψε τα πρώτα βήματα που έκανε με τον αδελφό του και μια μικρή

εταιρεία που τελικά εξελίχθηκε στον όμιλο Lavinia Corp

Η

τύχη πάντα νικά

ότι για να κάνει κανείς δουλειές στην Ελλάδα πρέπει να περάσει από χίλια

την εξυπνάδα είπε ο Θανάσης Λασκαρίδης ενθυμούμενος πώς η τύχη
του χαμογέλασε στα τέλη της δεκαετίας του 70 Προσπαθώντας να διασώσει

κύματα ενώ επεσήμανε πως οι Έλληνες πολιτικοί βλέπουν την πολιτική
ισχύ ως ένα εισιτήριο για να θεωρήσουν τους εαυτούς τους συνεταίρους

ό,τι μπορούσε από μια επένδυση που δεν πήγαινε καλά βρέθηκε στα
Κανάρια Νησιά και γνώρισε έναν Ινδό επιχειρηματία που ήταν ο μοναδικός

επιτυχημένων τοπικών επιχειρήσεων

Παρ όλα αυτά τόνισε είναι

αντιπρόσωπος της Σοβιετικής Ένωσης στον Ατλαντικό Με τον

επιχειρηματία

αυτό και τον αδελφό του οι αδελφοί Αασκαρίδη ίδρυσαν τη Lavinia
ενώ το 1982 εξαγόρασαν τα μερίδια των Ινδών

0 θ Λασκαρίδης έσπευσε πάντως να προσθέσει ότι μπορεί η τύχη πάντα να
νικά πλην όμως δεν είναι δυνατόν κάποιος να παραμένει τυχερός επί δεκαετίες
Λίγη σκληρή δουλειά πάντα βοηθά

υπογράμμισε όπως επίσης η

ευφυία η σωστή επιλογή συνεργατών ο έλεγχος του κινδύνου και

η

ικανότητα

στη διοίκηση
Τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του έχουν πραγματοποιήσει πλήθος

επενδύσεων

σε κλάδους διαφορετικούς από τη ναυτιλία από την αγορά

ακινήτων

και τα ξενοδοχεία μέχρι τα καζίνο και το λιανεμπόριο Υποστήριξε

ότι στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας σχεδόν κάθε σημαντική

επένδυση

χρηματοδοτήθηκε με κεφάλαια που προήλθαν από τη ναυτιλία Κάλεσε
δε τους συναδέλφους του να επενδύσουν στην Ελλάδα και να αξιοποιήσουν

τον πλούτο που έχουν συσσωρεύσει
στον τάφο σου είναι ανόητη ιδέα

Το να κουβαλάς μια μεγάλη περιουσία

προειδοποίησε και υποστήριξε ότι

με πολύ λίγες και πολύ αξιοσημείωτες εξαιρέσεις επιδιώκουμε να

διατηρήσουμε

τον πλούτο μας για τις επόμενες γενιές σε μεγέθη και ποσά που
θα ταίριαζαν σε Αιγυπτίους φαραώ και όχι σε ανεπτυγμένους Ευρωπαίους

Αυτό πρέπει να αλλάξει
Νίκος Μπορνόζης με τον Οδυοοέα Αασκαρίδη που έλαβε την τιμητική διάκριση εκ
μέρους του πατέρα του Θανάση Αασκαρίδη και ο Τάκης Αράπογλου
Ο

ο θ Λασκαρίδης

και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο

υποστήριξε
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Η οµορφιά του Ερωτισµού
Επιτέλους! Και η άλλη άποψη! Είπαµε φωναχτά µία παρέα γυναικών αλλά και αντρών, όταν µάθαµε εδώ
και λίγο καιρό για την υπέροχη πραγµατικά άποψη, γνώµη, αντίθεση και αυτήν θέλουµε να τονίσουµε
σήµερα, κόντρα στο περίφηµο κίνηµα «you too» που εξέφρασε η Κατρίν Ντενέβ µεταξύ άλλων γυναικών σε
άρθρο στη Monde .
Η Ωραία της Ηµέρας η ντίβα του Γαλλικού και παγκοσµίου σινεµά, φινετσάτη και δυναµική, µε ένα γλυκό
µυστήριο στην προσωπικότητα της. «Με λένε κλασσική» λέει, «αλλά µάλλον αντισυµβατική,είµαι...».
Και µόνο ότι ηταν Γυναίκα του Μαρτσέλο Μαστρογιάννι, µας φτάνει. Αλλά και του Ροζέ Βαντίµ, του Κλιντ
Ίστγουντ.

Ξέρουµε τι µας γίνεται
Τι ωραιότερο από το ανδρικό φλερτ, το πείραγµα ,ακόµα και το «καµάκι» λένε όλες όσες απο µας αγαπάνε
τους άντρες. Δεν τους µισούν. Αρέσει η θηλυκότητα, σε όσες την έχουν και την τονίζουν. Η ερωτική
πρόκληση, η ελευθερία, το παιχνίδι .που φυσικά, πάντα έχει έχει δύο παίκτες, τουλάχιστον... Έχει
αµοιβαιότητα, ξέρουµε τι µας γίνεται, δε συµβαίνει τίποτα µε το «ζόρι»... Εν γνώσει µας και για τις καλές
ή όχι συνέπειες έ;.Κι αν υπάρχει κάποιο είδος συναλλαγής, τότε ευθύνη έχουν και οι δύο, ε...
Είµαστε αντίθετες στο «νεοπουριτανισµό που πνίγει τον ερωτισµό» και την «συνοπτική δικαιοσύνη» που
καταδίδει, καταδικάζει και ξεφτιλίζει… Κάπως έτσι τα λένε οι γυναίκες στην MONDE. Και βέβαια είναι
άλλο πράγµα και καταδικαστέο ή κατάχρηση εξουσίας. Και είναι βαρύ έγκληµα ξεκάθαρα ο βιασµός.
Αυτά όµως είναι διαφορετικά πράγµατα δε πρέπει να µπερδεύονται όλα στο ιδιο τσουβάλι.
Είναι ευχάριστο πως διάσηµοι άντρες που έχουν αγαπηθεί από τον κόσµο, µε καριέρα, µε προσφορά, µετά
το πρώτο «σοκ] αρχίζουν και...ξεµυτάνε... Αρνούνται, λένε, να ευνουχιστούν (στην Ευρώπη είναι πιο
εύκολο) και καταδικάζουν το «κυνήγι των µαγισσών». Για να δούµε ..
Πρωτιά στην Ελληνική Ναυτιλία
Δύο αδέρφια που έχουν προσφέρει πολλά στην πρωτιά της Ελληνικής Ναυτιλίας παγκοσµίως βραβεύτηκαν
εδώ στην Αθήνα σε µια όµορφη εκδήλωση, µε ανθρώπους κυρίως της θάλασσας .
Κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του 9ου Ετήσιου Ναυτιλιακού Συνεδρίου της Capital Link
πραγµατοποιήθηκε η απονοµή του «2018 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στους κ. κ. Πάνο
και Θανάση Λασκαρίδη.
Ως αναγνώριση της µοναδικής και εκτεταµένης συµβολής τους στην Ναυτιλία στην Ελλάδα. Η συνεισφορά
τους είναι τεράστια στην ναυτιλιακή βιοµηχανία η οποία επιτυγχάνεται τόσο µέσα από την πολυετή
προσωπική τους συµβολή, όσο και από την συλλογική προσπάθεια όλης της οικογένειας όπως είπαν οι
οµιλητές.
Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «πατριαρχών» της
Ελληνικής Ναυτιλίας , των προσωπικοτήτων που µέσα από την καταξιωµένη µακρόχρονη πορεία τους
συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική θέση σε παγκόσµιο επίπεδο
.
Ανάµεσα σε άλλους βραβεία έχουν δοθεί στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 , στον κ.
Περικλή Παναγόπουλο .
Περισσότεροι από 500 ήταν οι συµµετέχοντες στο γεύµα αντιπροσωπεύοντας την ελίτ της ναυτιλίας, της
χρηµατοοικονοµικής και επενδυτικής κοινότητας , καθώς και των επιχειρήσεων, τόσο από τις Ηνωµένες
Πολιτείες, όσο και από την Ελλάδα και Λονδίνο.
Ο Ν. Μπορνόζης
Ο Ν. Μπορνόζης Πρόεδρος της Capital Link ένας δραστήριος έλληνας της Αµερικής προλόγιζε τους
βραβευόµενους αναφέροντας : «Είναι τιµή και χαρά για εµάς που βραβεύουµε σήµερα τους κ. κ. Πάνο και
Θανάση Λασκαρίδη ως αναγνώριση της τεράστιας συνεισφοράς τους στην ναυτιλιακή βιοµηχανία».
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Πάνος Λασκαρίδης

Ο εφοπλιστής Πάνος Λασκαρίδης σεµνός, σοβαρός, αυστηρός, έχει το τιµόνι και στο «Ίδρυµα Αικατερίνης
Λασκαρίδη» στον Πειραιά το οποίο προβάλει µε τον καλύτερο τρόπο την ιστορία της παράδοσης και του
πολιτισµό µας. Μεταξύ άλλων στην οµιλία του τόνισε πως «η ευρωπαϊκή ναυτιλιακή πολιτική
αντιµετωπίζει σήµερα πολλές δυσκολίες αλλά και κάνει προσπάθειες για το µέλλον του χώρου µας. Η
Ελλάδα προεδρεύει αυτήν τη στιγµή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλοιοκτητών και προσπαθούµε από
κοινού µε σκοπό να επωφεληθεί η ναυτιλιακή βιοµηχανία στο σύνολο της».
Θανάσης Λασκαρίδης
Ο Θανάσης Έλληνας επιχειρηµατίας δυναµικός, ρεαλιστής και µε αγάπη για την ζωή δεν ήταν παρών,
έλειπε στο εξωτερικό τον εκπροσώπησε ο γιός του Οδυσσέας, ένα όµορφο παλληκάρι είπε πολύ όµορφα
λόγια που πρέπει να κάνουν περήφανο τον πατέρα του: «θα συνεχίσω να ακολουθώ τα χνάρια του πατέρα
µου».
Στην οµιλία του, µέσω webcast ο κ.Λασκαρίδης ανέφερε :«Οι Έλληνες πλοιοκτήτες πρέπει να
δραστηριοποιηθούν περισσότερο ως προς την στήριξη της χώρας µας και την επίλυση των κοινωνικών και
οικονοµικών ανισοτήτων, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την εύρυθµη λειτουργία της οικονοµίας
παγκοσµίως.
Ενα εξωτικό πολυθέαµα από την Ιαπωνία
Με εκλεπτυσµένους αυλικούς χορούς και υπέροχα κοστούµια από την Οµάδα χορού ΙΖΕΝΑ-no-ΚΑΙ το
Μέγαρο Μουσικής πληµµύρισε µε µελωδίες και χρώµατα από την Οκινάουα, µια από τις σπουδαιότερες
κοιτίδες του πολιτισµού της Νότιας Ιαπωνίας. Οι πρεσβευτές της κουλτούρας των νήσων Αµάµι που
περιοδεύουν σε όλο τον κόσµο, παρουσίασαν παραστάσεις µε φολκλορικούς χορούς Ριουκιού [ Ryukyu] σε
συνεργασία µε την Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, µε την υποστήριξη της JT INTERNATIONAL
HELLAS

Χορός του Έρωτα
Ο χορός αυτός από την Οκινάουα και τις νήσους Αµάµι έχει τις ρίζες του στη δυναστεία των Ριουκιού
κατά τον 15ο αιώνα, όταν η τέχνη του χορού χρησιµοποιήθηκε από το παλάτι για την υποδοχή των ξένων
αποστολών που έφτανα στα αποµακρυσµένα νησιά. Τα µέλη της ΙΖΕΝΑ-no-KAI αφηγούνται , µέσα από τη
χάρη και την κοµψότητα των κινήσεων τους, ιστορίες που περιγράφουν την καθηµερινή ζωή των γεωργών
ή των ψαράδων την ολάνθιστη φύση, την οµορφιά των ιαπωνικών νησιών , τη χαρά της ζωής και του
έρωτα.

Εντοάρντο Βοζέλι
Ο Πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος JTI HELLAS δήλωσε: «Οδεύοντας προς τη συµπλήρωση των 120
χρόνων ελληνοιαπωνικής φιλίας το 2019, οι πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις της ιαπωνικής Πρεσβείας
έρχονται να µας υπενθυµίσουν πως δύο από τους µακροβιότερους και σπουδαιότερους παγκόσµιους
πολιτισµούς, µέσα από τις τέχνες τους, µπορούν να εδραιώσουν και να ενδυναµώσουν τις σχέσεις µεταξύ
των λαών τους.
Η JTI στην Ελλάδα
Η JTI εταιρεία παραγωγής καπνού σε διεθνές επίπεδο προµηθεύεται τα υψηλής ποιότητας ελληνικά καπνά
από τη δεκαετία του 1970 και σήµερα απορροφά το 25% της συνολικής ετήσιας παραγωγής ελληνικών
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καπνών και το 50% των µεγαλόφυλλων, τύπου Βιρτζίνια .
Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 100 εργαζόµενους σε όλη την Ελλάδα και έχει αναγνωριστεί ως
ένα από τα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα για το 2017.
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ΤοβραβείογιαωνΑθσνάοιοΛαοκαρ(δηπαρέΛαβεογ.θ5ΐου00υσσέα5
ΛασκαρίδΓΒ 6/νων ougBouftos ms Laskaridis Shipping Company Ltd
από tov Ν Μηορνόζη και ιονΤάκη Αράπογλου πρόεδρο ins Tsakos Energy
Navigation TEN Ltd ενώ ο Aöavaoios Aaoxapioris ευχαρίστησε
για πτν τιμή μέσω webcast

Ο npöEöpos ins Capital Link Ν ι Koflaos Μπορ vozns και ο δρ Γιωρ yos rparaos

πρόεδροβπ^ΗΕΙ^ΕΡΑ με rav Πάνο Λασκαρίδη

9ο Ειπσιο Ναυτιλιακό
υνεδριο και ßpaßeüosis

Κ

ata in διάρκεια ίου επίοημου
γεύμαΐ05 ίου 9ου Ετήσιου
Ναυτιλιακού Συνεδρίου ins

Capital Link με θέμα Opportunities
Challenges to 20 1 8Capital Link
Greek Shipping Leadership Award
απονεμήθηκε otous αδελφοτκ Πάνο
Λασκαρίδη και Αθανάσιο Λασκαρίδη
0 nàvos Λαοκαρίδηε είναι πρόε
6pos τηε European Community
Shipowners Associations δ/νωνσύμ
ßounos tns Lavinia Corporation
Laskaridis Shipping Company Ltd
0 A9avaoios Λασκαρίδηε είναι
πρόεδρο5 και δ/νων oupßounos ins

Lavinia

Lavinia
Corporation
Enterprises Limited and Laskaridis
Shipping Company Ltd To βραβείο
tous απονεμήθηκε cos αναγνώριση
ins μοναδική5 και εκτεταμένηε συμ
ßofins tous και ins οικογενείαε tous
σιη Ναυτιλία και otnv Ελλάδα Το
Capital Link Greek Shipping
Leadership Award σΐοχεύει σιην
αναγνώριση ίων πατριαρχών tns
ελληνικήε Nautiiiias που μέσα από
ιην καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία
tous συνέβαλαν σιην ανάδειξη tns
ελληνική NauiiHias otnv ηγετική ins
θέσπ σε παγκόσμιο επίπεδο
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— «SKYLIGHT 3.0»
Η

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ

Η Eni ram αλλάζει
τον κόσμο

της ναυτιλίας
Βελτιωμένη αποδοτικότητα στο στόλο, μειωμένα ασφάλιστρα και οφέλη για όλους. Η αναβαθμισμένη
έκδοση του «Skylight» παρουσιάστηκε στην Αθήνα και ο «Ε» συνομίλησε με τους εμπνευστές
και δημιουργούς του. Μια ψηφιακή ναυτιλιακή υπηρεσία, ώστε «οι σωστές πληροφορίες
να φτάνουν στη σωστή στιγμή στους σωστούς ανθρώπους»
έχουν περάσει
ούτε δύο χρόνια
από το λανσάρισμα
της ψηφιακής
υπηρεσίας
«Skylight» και οι άνθρωποι
της Eniram, που βρίσκονται
πίσω από το καινοτόμο προϊόν,
δεν παύουν να επιδιώκουν
το διαρκή εκσυγχρονισμό του.

Δεν

Η νέα αναβαθμισμένη έκδοση
«Skylight 3.0» έκανε την πρώτη
της εμφάνιση στην Αθήνα, στο
9ο ετήσιο Capital Link Greek
Shipping Forum. Στο πλαίσιο
αυτό, ο «Ε» συναντήθηκε με
τον κ. Johan Backas, νέο γενικό

διευθυντή της Eniram, εταιρείας
που επεξεργάζεται δεδομένα
για ναυτιλιακές επιχειρήσεις,
και τον κ. Andrew Yeoman,
γενικό διευθυντή της
Concirrus, εταιρείας που
δεδομένα για
οργανισμούς:
η σύμπραξή τους προσφέ- >■
επεξεργάζεται

ασφαλιστικούς

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
42 ΕΦΟΠΛΙΣΤΗΣ 03.2018
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SKYLIGHT 3.0

ENI RAM
ρει τη δυνατότητα προσαρμοσμένης
ασφάλισης μειωμένου
κόστους Παρών και ο διευθυντής
Πωλήσεων Commercial
Shipping της Eniram κ Νίκος
Ψωμάς ο οποίος ανέφερε Μέσα
σ αυτό το χρονικό διάστημα
παρουσιάσαμε στους ιδιοκτήτες
και τους διαχειριστές πλοίων κάτι
που δεν μπορούσαν να φανταστούν
πως υπήρχε Σήμερα μέσω
του Skylight 01 μεγάλες
ναυτιλιακές εταιρείες διαπιστώνουν
πως με χαμηλότερο κόστος
μπορούν να ψηφιοποιή
σουν το στόλο τους Φτιάχνουμε
ένα προϊόν για την αγορά και οι
αναβαθμισμένες εκδόσεις έρχονται
αφού έχουμε αφουγκραστεί
καλά τις ανάγκες της Και
πρόσθεσε Ο κόσμος προχωράει
προς την ψηφιοποίηση
Όλα διασυνδέονται μεταξύ
τους κι έτσι η καθημερινότητα
γίνεται ευκολότερη Εξάλλου
η ψηφιοποίηση στη ναυτιλία
χρόνο και κεφάλαιο
τη διαχείριση του
στόλου Κατά πόσο όμως έχει
μεταμορφώσει ήδη τον κλάδο
εξοικονομεί
διευκολύνοντας

And αριστερά

Ο επικεφαλής του τμήματος Μάρκετινγκ της Eniram κ Pasi Järvenpää ο διευθυντής Πωλήσεων Commercial Shipping
της εταιρείας κ Νίκος Ψωμάς ο γενικός διευθυντής της κ Johan Backas ο γενικός διευθυντής της Concirrus κ Andrew Yeoman
ο product director της Concirrus κ Graham Libaert και η διευθύντρια Μάρκετινγκ της Eniram κυρία Jennica Arvonen

Backas προερχόμενος
από τη μητρική
Wartsilä και γοητευόμε
νος από τα μαθηματικά μοντέλα

Οκ

επεξεργασίας δεδομένων είναι
προσγειωμένος και ταυτόχρονα
αισιόδοξος Η ναυτιλία παραμένει
εν πολλοίς ένας παραδοσιακός
κλάδος όπου οι αλλαγές
αργά Προς το παρόν
το Skylight δεν έχει
μεταμορφώσει τον κλάδο όμως
είμαι σίγουρος πως θα το κάνει
στο μέλλον Προφανώς η
έκδοοή του θα συμβάλει
σ αυτό Μπορούμε πλέον
γίνονται

τουλάχιστον

αναβαθμισμένη

να καταγράψουμε τις περιστροφές

των ελίκων και επομένως
η καμπύλη ταχύτητας-κατανά
λωσης που υπολογίζει το προϊόν
μας να είναι ακόμη πιο ακριβής
συνεχίζει ο κ Backas Διευκρινίζει

πως όσο περισσότερα δεδομένα

συλλέγονται τόσο ασφαλέστερα
συμπεράσματα ε
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ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΟΣΜΟ
οι ασφαλιστικές να μειώσουν
τα ασφάλιστρα σε όσους δεν
ρισκάρουν Και κερδίζουν όλοι
απ αυτό Στο ίδιο πλαίσιο
ο κ Backas τονίζει πως ο
συνδυασμός

διαφορετικών δεδομένων
βοηθά ώστε να σχηματίζεται
όλο και πληρέστερη

εικόνα

πόσο μάλλον από τη
στιγμή που η συνδεσιμότητα
θα εμπλουτίζεται και θα βαθαίνει

συνεχώς Ένας στόλος
χαμηλού ρίσκου είναι ασφαλής
και αποτελεσματικός και
σήμερα μια τέτοια επένδυση
ανταμείβεται συνεχίζει ο γενικός
διευθυντής της Concir
rus Ένα λιμάνι με μεγάλο
σε προσαράξεις έχει
ενδιαφέρον για τον ασφαλιστή
ο οποίος μπορεί να διαμορφώσει
τα ασφάλιστρα ανάλογα με
τις προσεγγίσεις εκεί Δεν
κάτι άλλο παρά το προφανές
όταν οι επιχειρήσεις
ιστορικό

κάνουμε

Η ΣΩΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΩΣΤΟΥΣ ΑΗΘΡΩΠΟΥΣ ΣΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΤΙΓΜΗ

της Entram κ Johan Backas παρουσιάζει το Skylight 3.0 από το βήμα του 9ου Capital Link Greek Shipping Forum

ξάγονται Επισημαίνεται πως
η καταγραφή γίνεται χωρίς τη
χρήση των μηχανημάτων του
πλοίου Η νέα έκδοση Skylight
3.0 που παρουσιάζει
αναλυτικά

δεδομένα ύστερα
μαθηματική επεξεργασία
είναι πλέον διαθέσιμη και στα
κινητά τηλέφωνα ή τις φορητές
συσκευές Αν σύμφωνα
με την πρόβλεψη το πλοίο θα
είναι στο λιμάνι τρεις ώρες νω¬
από

ρίτερα εμείς προτείνουμε τι
μπορεί να γίνει σχετικό μ αυτό
Οι σωστές πληροφορίες
φτάνουν στη σωστή στιγμή
στους σωστούς ανθρώπους
συμπληρώνει ο γενικός διευθυντής

της Eniram

Η

SKYLIGHT 3.0

αναβαθμισμένη έκδοση
δεν σταματά εκεί αλλά

όμως

εταιρεία

παράδειγμα

υπάρχουν λιμάνια
και διαδρομές υψηλού και
ρίσκου Σ αυτό το σημείο
κλειδώνει η συνεργασία
μας με την Eniram Χρησιμοποιούμε
τα δεδομένα ώστε

Οι Έλληνες εφοπλιστές

ι

ελληνική ναυτιλία είναι παραδοσιακός
κλάδος ωστόσο παρατηρούμε πως με

I

γαλές εταιρείες εκσυγχρονίζονται και

η

για πρώτη φορά συνδυάζει
δύο υπηρεσίες Ο κ Yeoman
υπογραμμίζει Η δική μας
δεν ασχολείται με την
αποδοτικότητα του στόλου
αλλά με την ασφάλιση Για

χαμηλού

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

γίνονται περισσότερο φιλικές προς την τεχνολογία
Οι αλλαγές αυτές αποτελούν κλειδί της επιτυχίας
Στην ελληνική αγορά τροποποιούν το μοντέλο
τους ναυτιλιακές εταιρείες μεσαίου μεγέθους
Η ναυπήγηση ή αγορά νέων μονάδων και οι
συμφωνίες μακράς πνοής αποτελούν εγγυήσεις
ανάπτυξης Οι επενδυτές αλλά και οι ασφαλιστές
πρέπει να βλέπουν τα σημάδια που καθιστούν
την εταιρεία αξιόπιστη αυτό είναι που κάνει απαραί¬
λειτουργίας

περαιτέρω

μπορούν να μετρήσουν τις
τότε μόνο προχωρούν
σε διορθωτικές κινήσεις

ανεπάρκειες

0 γενικής διευθυντής

τητο το Skylight Βρισκόμαστε σε επαφή με ναυπ
λιακές εταιρείες σε Ελλάδα και Κύπρο που διακρίνουν
την ευκαιρία και το πλεονέκτημα Και οι ασφαλιστικές
ανταμοιβές αποτελούν επιπλέον κίνητρο
Η τοποθέτηση του προϊόντος μας στο σύνολο του
στόλου ενισχύει τη διαπραγματευτική θέση των εταιρειών
και μπορεί να αποφέρει σημαντικές μειώσεις
στα ασφάλιστρα Τελικά όλες οι εταιρείες κατανοούν

τη σημασία της συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων
στην προσπάθεια τους να ανταποκριθούν στο
σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον δηλώνει ο
Πωλήσεων της Eniram κ Νίκος Ψωμάς Η

διευθυντής

ο κ Yeoman

εξηγεί πως σ έναν

Παράλληλα

η ναυτιλία η
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παραδοσιακό

όπως

εξοικονόμηση

πόρων μπορεί να προέλθει
από τη μείωση είτε του

διοικητικού κόστους είτε του
ρίσκου Δεν διαφωνεί κανείς
στο ότι σε μια δεκαετία τα πάντα
θα είναι διασυνδεδεμένα
Το θέμα για τους επιχειρηματίες
είναι αν θα επενδύσουν
από τώρα και θα βγουν μπροστά
πρωτοπόροι ή αν θα
να επενδύσουν
Αν επενδύεις νωρίς
θα χάσεις λίγα Αν επενδύσεις
αργά μπορεί να χάσεις τα
πάντα Εμείς διαθέτουμε στην
αγορά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα
Αν κάποιος δεν το έχει
μπορεί να βρεθεί σε μειονεκτική
θέση Και ο κ Backas
καταλήγει Με τη συνεργασία
μας αλλάζουμε τον ναυτιλιακό
κόσμο Αυτό είναι το
της Eniram να δυναμώσουμε
περιμένουν

αργότερα

όραμα

τη ναυτιλιακή επανάσταση

Β
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Ο Π Λασκαρίδης

Η ευρωπαϊκή ναυτιλία στο επίκεντρο

ανταγωνισμό αλλά και στη σημασία

της ναυτιλίας για την Ελλάδα την
Ευρώπη και το δυτικό κόσμο αναφέρθηκε
ο πρόεδρος της ECSA μιλώντας στο
9ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping
Forum Παράλληλα στο πλαίσιο του συνεδρίου
απονεμήθηκε στους κ Πάνο και Θανάση
Λασκαρίδη το βραβείο 2018 Capital
Link Greek Shipping Leadership Award
ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στη
ναυτιλία Ο Έλληνας εφοπλιστής υποστήριξε
πως όσοι θεωρούσαν πως η κινεζική
ναυτιλία θα ξεπερνούσε την ελληνική
Η διαφορά όχι απλά δεν έχει
μικρύνει αλλά έχει διευρυνθεί σημείωσε
Ταυτόχρονα επισήμανε όπ στο επίκεντρο

Στον

των ευρωπαϊκών κέντρων λήψης αποφάσεων
πρέπει να βρεθεί η πλοιοκτησία και όχι
το γενικότερο ναυτιλιακό cluster όπως
Τόνισε ακόμη πως πρέπει να
η σημασία των ελεύθερων πλοίων
που αποτελούν το 75 του ευρωπαϊκού
στόλου Ως προς τα ελληνικά ναυτιλιακά
δρώμενα υποστήριξε πως στα χρόνια της
κρίσης ο ελληνικός στόλος υπήρξε πηγή
Η Ελλάδα στη ναυτιλία είναι
φορές ισχυρότερη από ό,τι άλλα κράτη
και αυτό μας κάνει περήφανους Εκτίμησε
δε ότι αυτό το συμμερίζονται όλοι οι
Έλληνες ενώ όπως είπε οι σχέσεις ανάμεσα
στα πολιτικά κόμματα και τη ναυτιλιακή
κοινότητα σήμερα είναι άριστες Η
συνηθίζεται

αναδειχθεί

αισιοδοξίας

πενήντα

διαψεύστηκαν

0 πρόεδρος της Capital Link κ Νίκος Μπορνόζης ο πρόεδρος
της ECSA κ Πάνος Λασκαρίδης και ο πρόεδρος της HELMEPA
κ Γιώργος Γράτσος
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Πάνος και Αθανάσιος
Λασκαρίδης Παρόντες

Νίκος Μπορνόζης Οδυσσέας Αθ Λασκαρίδης καπετάν Παναγιώτης Τσάκος Πάνος Λασκαρίδης Γιώργος
Γράτσος Τάκης Αράπογλου

Η

διάκριση των αδερφών Λασκαρί

δη από την Capital Link η νέα γενιά
που είναι ήδη εδώ και οι προοπτικές

από την ανάδειξη του κ Πάνου

Λασκαρίδη στην κορυφαία Ένωση

της Ευρώπης

σμό του πατέρα του λέγοντας Είναι τιμή
και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ εκπροσωπώντας
την οικογένειά μου και ελπίζω
ότι θα συνεχίσω να ακολουθώ τα χνάρια
του πατέρα μου Η εξαιρετική νέα γενιά
της ναυτιλίας των Ελλήνων είναι ήδη εδώ
Συγκίνηση προκάλεσε σε όλους μας
και ο χαιρετισμός του προέδρου κ Πάνου

Λασκαρίδη Μετρημένος Είμαι
στους οργανωτές για τη σημαντική
διάκριση Θεωρώ πως λέει περισσότερα
για τους επίχρόνια φίλους και συνεργάτες
μου την οικογένειά μου και τον
μου παρά για όσα κάποιοι θεωρούν
πως έχω καταφέρει Υπήρξα τυχερός
είπε που γνώρισα και εργάστηκα
από κοινού με εξαίρετα στελέχη και εφοπλιστές
οι περισσότεροι εκ των οποίων
έχουν πετύχει περισσότερο απ'ό,τι εγώ
και μου έμαθαν όσα γνωρίζω για τον κλάδο
Η οικογένεια Λασκαρίδη ήταν και είναι
παρούσα σε πολλούς τομείς της
μας και της πατρίδας μας Και σήμερα
με την εκλογή του κ Πάνου Λασκαρίδη
στο τιμόνι των Ευρωπαίων εφοπλιστών
η Ελλάδα έχει επωμιστεί ένα σπουδαίο
ρόλο στα ζητήματα που θα διαμορφώσουν
ευγνώμων

Κύριε διευθυντά

Ε

χει αφιερώσει τη ζωή του στη
ναυτιλία για πάνω από σαράντα

χρόνια ο μηχανολόγος
ναυπηγός εφοπλιστής και
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πλοιοκτητών κ Πάνος Λασκαρίδης
που βραβεύτηκε πρόσφατα μαζί με τον
αδερφό του εφοπλιστή κ Αθανάσιο

Λασκαρίδη

από την Capital Link με το βραβείο
Greek Shipping Leadership Award

Μεγάλη διάκριση για τα δύο αδέρφια και
βεβαίως μεγάλη τιμή για όλη την ελληνική
ναυτιλία Με έναν ελληνικό στόλο που
εκτιμάται σήμερα στα 100 δισ δολάρια
οι Έλληνες εφοπλιστές πράγματι έχουν
κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια άλματα
προόδου ενάντια σε κάθε προσδοκία
Ολιγόλογος και σεμνός ο χαιρετισμός
του διευθύνοντος συμβούλου της Laska
ridis Shipping κ Οδυσσέα Αθ Λασκαρίδη

Παρέλαβε το βραβείο για λογαρια¬

αδερφό

κοινωνίας

τις πολπικές για τις επόμενες
δεκαετίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία
Ευχόμαστε ούριο άνεμο Η
ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΡΑΧΑΜΗΣ
Χίος

Περισσότερες ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ στις σελίδες 122-124
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