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We hope
for a return
to normality

Ελπίζουμε
σε επιστροφή
στην κανονικότητα

While the world community did not have time to deal
with the pandemic war and with all the socio-economic problems it caused, the war in Ukraine came
along. This imposed more obstacles to both the
smooth conduct of trade and economic transactions.
The price of fuel has shot up and the same phenomenon has been observed in the prices of several raw
materials.

Ενώ η παγκόσμια κοινότητα δεν πρόλαβε να αντιμετωπίσει
τον πόλεμο της Πανδημίας με όλα τα κοινωνικοοικονομικά
προβλήματα τα οποία προκάλεσε, ήρθε και ο πόλεμος στην
Ουκρανία. Αυτό επέβαλε περισσότερα εμπόδια τόσο στην
ομαλή διεξαγωγή των εμπορικών συναλλαγών όσο και
στις οικονομικές συναλλαγές. Η τιμή των καυσίμων έχει
εκτοξευθεί ενώ το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και
στις τιμές αρκετών πρώτων υλών.

All these global incidents have also a direct impact
on the vessel sector, where the global production has
decreased but the global demand has increased This
has led to a reduction in the availability of good used
vessels, while even the larger shipyards are planning
their next moves very carefully and cautiously at the
same time.

Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν άμεση επίδραση και στον τομέα των σκαφών όπου η παγκόσμια παραγωγή έχει μειωθεί
ενώ η παγκόσμια ζήτηση έχει αυξηθεί. Αυτό έχει οδηγήσει
τα καλά διαθέσιμα μεταχειρισμένα σκάφη σε μείωση ενώ
ακόμη και τα μεγαλύτερα ναυπηγεία προγραμματίζουν
πολύ προσεκτικά αλλά και επιφυλακτικά τις επόμενες τους
κινήσεις.

The only positive aspect of the current period is the
fact that major boat shows have started again, albeit timidly, while all manufacturers are trying to build
more environmentally friendly vessels and increase
the use of renewable energy in these vessels.

Το μόνο θετικό την περίοδο που διανύουμε είναι το γεγονός
ότι ξεκίνησαν ξανά έστω και δειλά οι μεγάλες εμπορικές
εκθέσεις σκαφών ενώ παράλληλα όλοι οι κατασκευαστές
προσπαθούν να κατασκευάσουν σκάφη πιο φιλικά προς
το περιβάλλον και να αυξήσουν την χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στα σκάφη.

Certainly the global shipbuilding industry still has a lot
of problems to overcome before it enters a rhythm of
normality like in 2019. However, it is a time when several threats and opportunities are emerging, which
are expected to bring about new developments in
the yachting sector.

Σίγουρα η παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία έχει να διανύσει αρκετά ακόμη προβλήματα πριν εισέλθει σε ρυθμούς
κανονικότητας όπως το 2019. Παρ’όλα αυτά είναι μια εποχή
που εμφανίζονται αρκετές απειλές αλλά και ευκαιρίες οι
οποίες αναμένεται να φέρουν νέα δεδομένα στον τομέα
των σκαφών αναψυχής.

At the same time, a new trend towards a greener approach to this sector, less emissions and waste is forcing governments to take better surveillance measures
and manufacturers to find smart and functional solutions to this objective.

Παράλληλα μια νέα τάση για οικολογική προσέγγιση του
συγκεκριμένου τομέα, λιγότερες εκπομπές ρύπων αλλά και
αποβλήτων αναγκάζει τις κυβερνήσεις να πάρουν καλύτερα
μέτρα επιτήρησης αλλά και τους κατασκευαστές να βρουν
έξυπνες και λειτουργικές λύσεις ως προς αυτό το σκοπό.

But let’s keep the positives and look to the future with
optimism because the sea and travel will always be
part of our lives.

Ας κρατήσουμε όμως τα θετικά και ας πορευθούμε προς
το μέλλον με αισιοδοξία γιατί η θάλασσα και τα ταξίδια θα
αποτελούν πάντοτε μέρος της ζωής μας.

Yours sincerely
Aristos Aristeidou
Editor-in-Chief

Με εκτίμηση
Άριστος Αριστείδου
Αρχισυντάκτης
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GADGETS

U-Boat Worx launches 9-person
flagship submersible – the NEXUS
- The NEXUS series comprises two models
- 25% more interior space than competing models
- Depth-rated to 200 meters
- Equipped with the latest lithium-ion battery technology
- The subs can operate for up to 18 hours and dive up to ten times a day
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Η U-Boat Worx λανσάρει τη
ναυαρχίδα των υποβρύχιων
σκαφών χωρητικότητας 9
ατόμων - το NEXUS
- Η σειρά NEXUS περιλαμβάνει δύο μοντέλα
- 25% περισσότερος εσωτερικός χώρος από τα ανταγωνιστικά μοντέλα
- Βάθος έως 200 μέτρα
- Εξοπλισμένο με την τελευταία τεχνολογία μπαταριών ιόντων λιθίου
- Τα υποβρύχια μπορούν να λειτουργούν έως και 18 ώρες και να
καταδύονται έως και δέκα φορές την ημέρα

Seasucker Three Cup Holder
The best boat accessory for drinks on deck!
The seemingly uninteresting Seasucker Three Cup Holder is one of
the coolest boat accessories for next summer. Thanks to its vacuum
technology, the cup holder secures to the side of your boat, providing a convenient place to keep a drink. So whether you’re moored
up or motoring to your favourite spot on the water, you and your
guests will always have somewhere secure to store a beverage.

Kicker Marine Source Unit –
6 Channel
The best boat accessory for radio upgrades!
Every boat needs a decent radio unit, and this one from Kicker
takes it to the next level. Not set on providing one dimensional
sound, the Kicker Marine 6 Channel Source Unit provides six amplified power channels. You can connect your phone via an aux input or Bluetooth. You can also hook the source unit up to external
cameras, chart plotters, and fish finders.

Seasucker τριπλή θήκη
για ποτήρια

Συσκευή Παροχής Ήχου Kicker
Marine - 6 καναλιών

Το καλύτερο αξεσουάρ σκάφους για ποτά στο κατάστρωμα!
Το φαινομενικά αδιάφορο Seasucker Three Cup Holder είναι ένα από
τα πιο cool αξεσουάρ σκάφους για το επόμενο καλοκαίρι. Χάρη στην
τεχνολογία υποπίεσης (vacuum), η ποτηροθήκη στερεώνεται στο
πλάι του σκάφους σας, παρέχοντας έναν βολικό τρόπο να κρατάτε
το ποτό σας. Έτσι, είτε είστε αγκυροβολημένοι είτε πηγαίνετε με το
σκάφος σας στο αγαπημένο σας σημείο, εσείς και οι καλεσμένοι
σας θα έχετε πάντα ένα ασφαλές μέρος να φυλάγετε το ποτό σας.

Το καλύτερο αξεσουάρ σκάφους για αναβαθμίσεις ραδιοσυχνοτήτων!
Κάθε σκάφος χρειάζεται μια αξιοπρεπή ραδιοφωνική συσκευή, και
αυτή από την Kicker έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Χωρίς να έχει ως
στόχο την παροχή μονοδιάστατου ήχου, η συσκευή 6 καναλιών Kicker
Marine παρέχει έξι ενισχυμένα κανάλια ισχύος. Μπορείτε να συνδέσετε
το τηλέφωνό σας μέσω μιας υποδοχής aux ή Bluetooth. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη συσκευή παροχής ήχου με εξωτερικές κάμερες,
χαρτογράφους και ανιχνευτές ψαριών.
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RGB Speaker Rings

Ηχεία σε σχήμα Δακτυλίου RGB

The best boat accessory to bring the party vibes!
Imagine it’s getting late and the boat party is kicking off. You turn
your music up and the LED rings on your speakers start illuminating in a bright, funky red, bringing more party vibes. RGB speaker
rings come in a range of sizes – 10 inch, 12 inch, 6.5 inch, and 8
inch – and come in 20 colours and 19 lighting modes, so you can
set them to match the mood you’re going for.

Το καλύτερο αξεσουάρ για να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα
για το πάρτι στο σκάφος!
Φανταστείτε ότι είναι ήδη αργά και το πάρτι στο σκάφος σας ξεκινάει. Δυναμώνετε τη μουσική και τα LED στους δακτυλίους των ηχείων
αρχίζουν να φωτίζουν τον χώρο με ένα έντονο, funky κόκκινο χρώμα,
δημιουργώντας την καταλληλότερη ατμόσφαιρα για το πάρτι. Τα RGB
Speaker Rings διατίθενται σε διάφορα μεγέθη - 12 ιντσών, 10 ιντσών, 8
ιντσών και 6,5 ιντσών - και σε 20 χρώματα και 19 λειτουργίες φωτισμού,
ώστε να μπορείτε να τα ρυθμίσετε ανάλογα με τη διάθεσή σας.

Seasucker Drybox

Seasucker Drybox

The best boat accessory for RIBs and speedboats!
When speed is your game, a Seasucker Drybox is key to ensuring
your prized electronics don’t fly off your boat as you zip across the
bay. Thanks to Seasucker’s innovative technology, the drybox will
stick handily on your control panel, so your phone’s easily accessible if you want to risk a quick photo!

Το καλύτερο αξεσουάρ σκάφους για RIBs και ταχύπλοα σκάφη!
Όταν η ταχύτητα είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι, τότε ένα Seasucker
Drybox είναι το κλειδί για να διασφαλίσετε ότι τα πολύτιμα ηλεκτρονικά σας αντικείμενα δεν θα «κάνουν φτερά» από το σκάφος σας
καθώς διασχίζετε τον κόλπο. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία της
Seasucker, το Drybox θα κολλήσει εύκολα στον πίνακα ελέγχου σας,
ώστε το τηλέφωνό σας να είναι εύκολα προσβάσιμο αν θελήσετε να
το ρισκάρετε και να βγάλετε μια γρήγορη φωτογραφία!

Cobb BBQ Cooker

Cobb BBQ Cooker

The best boat accessory for cooking enthusiasts!
The Cobb BBQ is the perfect boat accessory for foodies. Because
the exterior doesn’t get hot, it’s suitable for those looking to cook
up a feast on deck - and because it doesn’t smoke, you can relax
with a glass and not have to worry about getting smoke in your
eyes. From pizza to steaks, the Cobb BBQ is incredibly versitile and
your ticket to a tasty onboard dinner.

Το καλύτερο αξεσουάρ σκάφους για τους λάτρεις του μαγειρέματος!
Το Cobb BBQ είναι το τέλειο αξεσουάρ σκάφους για τους λάτρεις του
φαγητού. Επειδή το εξωτερικό του δεν ζεσταίνεται, είναι κατάλληλο
για όσους ψάχνουν μια ευκαιρία να γιορτάσουν κάτι, μαγειρεύοντας
στο κατάστρωμα - και επειδή δεν καπνίζει, μπορείτε να χαλαρώσετε
και να μην ανησυχείτε μήπως μπει καπνός στα μάτια σας. Από πίτσα
μέχρι μπριζόλες, το Cobb BBQ είναι απίστευτα ευέλικτο και αποτελεί
το εισιτήριό σας για ένα νόστιμο δείπνο εν πλω!

Photos: celsusice.co.uk

Φωτογραφίες: celsusice.co.uk
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MIAMI INTERNATIONAL BOAT
SHOW: RETURNED WITH GREAT
FANFARE TO DOWNTOWN
MIAMI AND MIAMI BEACH

MIAMI INTERNATIONAL BOAT
SHOW: ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΪΑΜΙ

With over 100,000 visitors and six locations, the
2022 event was a boon for the recreational boating industry over Presidents’ Day Weekend

Με περισσότερους από 100.000 επισκέπτες και
έξι τοποθεσίες, η εκδήλωση του 2022 ήταν μια
ευλογία για τη βιομηχανία σκαφών αναψυχής το
Σαββατοκύριακο της Ημέρας του Προέδρου

The 2022 Discover Boating Miami International Boat Show was a
huge success by all measures after returning to the Miami Beach
Convention Center and Downtown Miami for five days of boating
and yachting fun. As the largest boat and yacht event in the world,
the show welcomed over 100,000 visitors and featured more than
a thousand of highly sought after boating and marine products,
generating big business for the recreational boating industry.

H Διεθνής Έκθεση Σκαφών “2022 Discover Boating Miami International
Boat Show”, αποτέλεσε μια τεράστια επιτυχία από κάθε άποψη, αφού
επέστρεψε στο Συνεδριακό Κέντρο του Miami Beach και στο κέντρο
του Μαϊάμι για πέντε ημέρες απόλυτης διασκέδασης με σκάφη και
γιοτ. Ως η μεγαλύτερη εκδήλωση σκαφών και γιοτ αναψυχής στον
κόσμο, η έκθεση καλωσόρισε πάνω από 100.000 επισκέπτες και
παρουσίασε περισσότερα από χίλια περιζήτητα προϊόντα σκαφών
και ναυτιλιακά προϊόντα, δημιουργώντας έτσι μεγάλες επιχειρήσεις
για τη βιομηχανία σκαφών αναψυχής.

This was the first iteration of the Discover Boating Miami International Boat Show – a joint production between Informa Markets,
the National Marine Manufacturers Association (NMMA), and the
International Yacht Brokers Association (IYBA) – combining the
Miami International Boat Show, the Miami Yacht Show and SuperYacht Miami to create one seamless experience for exhibitors,
customers and the marine industry at-large.

Αυτή ήταν η πρώτη επανάληψη της Έκθεσης “Discover Boating Miami
International Boat Show” - μια κοινή παραγωγή μεταξύ της Informa
Markets, της National Marine Manufacturers Association (NMMA) και της
International Yacht Brokers Association (IYBA) - συνδυάζοντας το Miami
International Boat Show, το Miami Yacht Show και το SuperYacht Miami
για να δημιουργήσουν μια απρόσκοπτη εμπειρία για τους εκθέτες, τους
πελάτες και τη ναυτιλιακή βιομηχανία στο σύνολό της.
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“The 2022 Discover Boating Miami International Boat Show was
a historic success, welcoming over 100,000 guests to the largest
boat and yacht event in the world and placing South Florida as the
top boating and yachting destination,” said Andrew Doole, president of U.S. boat shows with Informa Markets. “We are grateful to
the National Marine Manufacturers Association, the International
Yacht Brokers Association, and all of our local partners for working
diligently with our team to deliver a seamless and enjoyable experience for all attendees.”

H Διεθνής Έκθεση Σκαφών “2022 Discover Boating Miami
International Boat Show” είχε μια επική επιτυχία, καλωσορίζοντας
πάνω από 100.000 επισκέπτες στη μεγαλύτερη εκδήλωση σκαφών
και γιοτ αναψυχής στον κόσμο και τοποθετώντας τη Νότια Φλόριντα
ως τον κορυφαίο προορισμό για σκάφη και γιοτ αναψυχής”, δήλωσε ο
Andrew Doole, πρόεδρος των εκθέσεων σκαφών της Informa Markets
στις ΗΠΑ. “Είμαστε ευγνώμονες στην National Marine Manufacturers
Association, στην International Yacht Brokers Association και σε
όλους τους τοπικούς συνεργάτες μας που εργάστηκαν επιμελώς με
την ομάδα μας για να προσφέρουν μια αδιάλειπτη και ευχάριστη
εμπειρία για όλους τους συμμετέχοντες”.

The 2022 Miami event is the first boat show to be integrated with
the Discover Boating brand, which is the North American lifestyle
brand for boating aimed at attracting the next generation of boaters and engaging current boaters.

Η εκδήλωση του 2022 στο Μαϊάμι είναι η πρώτη έκθεση σκαφών
που ενσωματώνεται με το εμπορικό σήμα Discover Boating, το οποίο
είναι το βορειοαμερικανικό “lifestyle brand” για τη ναυσιπλοΐα με
στόχο την προσέλκυση της επόμενης γενιάς, αλλά και τη δέσμευση
των υπαρχόντων λάτρεων και ιδιοκτητών σκαφών.
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“The reimagined, re-branded Discover Boating Miami International Boat Show was a resounding success and couldn’t have come
at a better time, bringing all facets of the recreational boating industry together to deliver a world-class, one of a kind experience
to boaters from all walks of life,” noted Frank Hugelmeyer, NMMA
president. “We are grateful for our partners and look forward to
building off of the 2022 event to continue to deliver the best of
boating to hundreds of thousands of boating enthusiasts from
around the globe for years to come.”

“Το επανασχεδιασμένο, με νέο εμπορικό σήμα “Discover Boating
Miami International Boat Show” ήταν μια τεράστια επιτυχία και δεν
θα μπορούσε να έρθει σε καλύτερη στιγμή, φέρνοντας όλες τις
πτυχές της βιομηχανίας σκαφών αναψυχής μαζί για να προσφέρει
μια παγκόσμιας κλάσης, μοναδική εμπειρία στους λάτρεις και ιδιοκτήτες σκαφών από όλα τα κοινωνικά στρώματα”, σημείωσε ο Frank
Hugelmeyer, πρόεδρος της NMMA. “Είμαστε ευγνώμονες για τους
συνεργάτες μας και ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε τη διοργάνωση του 2022 για να συνεχίσουμε να προσφέρουμε το καλύτερο
στο τομέα της ναυσιπλοΐας σε εκατοντάδες χιλιάδες λάτρεις σκαφών
από όλο τον κόσμο για τα επόμενα χρόνια”.

SuperYacht Miami, which was the place to be for those looking for
the largest and most luxurious yachts, showcased Damen’s 182foot Gene Chaser and 180-foot Gene Machine as well as Oceanfast’s 163-foot Thunder, among other luxurious superyachts.

Το “SuperYacht Miami”, το οποίο αποτελούσε το ιδανικό μέρος για
όσους έψαχναν για τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα σκάφη, παρουσίασε μεταξύ άλλων πολυτελών σούπερ γιοτ, το 182 ποδιών
Gene Chaser, το 180 ποδιών Gene Machine της Damen, καθώς και
το 163 ποδιών Thunder της Oceanfast.

“The docks were full and the exhibitors were pleased with the consumer response. It is clear that our partnership with the NMMA
in the new and reimagined Discover Boating Miami International
Boat Show will be a successful one for many years to come,” said
Paul Flannery, chief operating officer with the International Yacht
Brokers Association. “Many thanks to Frank Hugelmeyer and his
team at NMMA and the folks at Informa Markets for their hard work
in making the 2022 Miami Boat Show a great success! Next year
will be even bigger and better.”

“Οι αποβάθρες ήταν γεμάτες και οι εκθέτες έμειναν ικανοποιημένοι
από την ανταπόκριση των καταναλωτών. Είναι σαφές ότι η συνεργασία μας με την NMMA στο νέο και επανασχεδιασμένο “Discover
Boating Miami International Boat Show” θα είναι επιτυχημένη για
πολλά χρόνια”, δήλωσε ο Paul Flannery, διευθύνων σύμβουλος της
International Yacht Brokers Association. “Πολλές ευχαριστίες στον
Frank Hugelmeyer και την ομάδα του στην NMMA, αλλά και τους
ανθρώπους της Informa Markets που με την τόσο σκληρή τους
δουλειά, κατάφεραν να γίνει το “2022 Miami Boat Show” μια μεγάλη
επιτυχία! Το επόμενο έτος θα είναι ακόμη μεγαλύτερο και καλύτερο”.
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With the return to the Miami Beach Convention Center – powered
by West Marine – visitors got the chance to get an up-close look at
power boats, engine manufacturers, marine accessories, electronics, and retail pavilions. The boat show was the first exhibitor to occupy the entire Miami Beach Convention Center since reopening
after the pandemic and featured the largest variety of the nation’s
leading boat brands and thousands of marine accessories, gear,
technologies and engines.

Με την επιστροφή στο Συνεδριακό Κέντρο του Miami Beach – που
έγινε με την υποστήριξη της West Marine - οι επισκέπτες είχαν την
ευκαιρία να δουν από κοντά τα μηχανοκίνητα σκάφη, τους κατασκευαστές κινητήρων, τα αξεσουάρ ναυτιλίας, τα ηλεκτρονικά, καθώς και τα περίπτερα λιανικής πώλησης. Η έκθεση σκαφών ήταν ο
πρώτος εκθέτης που κατέλαβε ολόκληρο το Συνεδριακό Κέντρο
του Miami Beach με την επαναλειτουργία του μετά την πανδημία
και παρουσίασε τη μεγαλύτερη ποικιλία από τις κορυφαίες μάρκες
σκαφών της χώρας, αλλά και χιλιάδες αξεσουάρ ναυτιλίας, εξοπλισμό,
τεχνολογίες και κινητήρες.

Sustainability and innovation took center stage at the 2022 Discover Boating Miami International Boat Show at the Progressive
Boat Show Experience at Pride Park. As the ultimate boater’s destination, Pride Park featured experiential activations such as the
AquaZone from Nautical Ventures, the Costa Conservation Village
– which was dedicated to sharing information on how we all can
protect and promote a healthy marine environment – and the
Charged! Electric Pavilion, which featured state of the art electric
propulsion systems, battery powered boats, and high-tech products from across the globe.

Η βιωσιμότητα και η καινοτομία, βρέθηκαν στο επίκεντρο της
διεθνούς έκθεσης σκαφών “Discover Boating Miami 2022” στο
“Progressive Boat Show Experience” στο Pride Park. Ως ο απόλυτος
προορισμός των λάτρεων και ιδιοκτητών σκαφών, το Pride Park
παρουσίασε βιωματικές ενεργοποιήσεις, όπως η AquaZone από
τη Nautical Ventures, το Costa Conservation Village - το οποίο ήταν
αφιερωμένο στην ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το πώς μπορούμε όλοι μας να προστατεύσουμε και να προωθήσουμε ένα υγιές
θαλάσσιο περιβάλλον - και το Charged! Electric Pavilion, το οποίο
παρουσίαζε υπερσύγχρονα ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης, σκάφη
με μπαταρίες και προϊόντα υψηλής τεχνολογίας από όλο τον κόσμο.

Emerging technology trends also made their way to the 2022 boat
show, specifically in the arena of NFTs, electric boats, and cryptocurrency awards. Cloud Yachts, a digital yacht dealer, created
a strategic partnership with Informa Markets to release a limited
series of 100 yacht NFTs at the 2022 Discover Boating Miami International Boat Show. The NFTs are original artwork by the top
superyacht designers. The limited series is currently available on
OpenSea.io/CloudYachts.

Οι αναδυόμενες τεχνολογικές τάσεις έκαναν επίσης την εμφάνισή
τους στην έκθεση σκαφών του 2022, ειδικά στον τομέα των NFTs, των
ηλεκτρικών σκαφών και των βραβείων κρυπτονομισμάτων. Η Cloud
Yachts, ένας ψηφιακός έμπορος σκαφών αναψυχής, δημιούργησε
μια στρατηγική συνεργασία με την Informa Markets για την κυκλοφορία μιας περιορισμένης σειράς 100 NFTs σκαφών αναψυχής στην
έκθεση “2022 Discover Boating Miami International Boat Show”. Τα
NFTs είναι πρωτότυπα έργα τέχνης από τους κορυφαίους σχεδιαστές
σούπερ γιοτ. Η περιορισμένη σειρά είναι προς το παρόν διαθέσιμη
στο OpenSea.io/CloudYachts.
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Historically, the Miami International Boat Show, the Miami Yacht
Show, and SuperYacht Miami have attracted over 100,000 visitors
from approximately 35 countries around the globe to South Florida while generating an estimated $1.34 billion for the state.

Ιστορικά, το Miami International Boat Show, το Miami Yacht Show
και το SuperYacht Miami έχουν προσελκύσει πάνω από 100.000
επισκέπτες από περίπου 35 χώρες από όλο τον κόσμο στη Νότια
Φλόριντα, ενώ παράλληλα έχουν αποφέρει περίπου 1,34 δισεκατομμύρια δολάρια στην πολιτεία.

The 2023 Discover Boating Miami International Boat Show is slated
to return on February 15-19, 2023.

Το 2023, η Διεθνής Έκθεση Σκαφών “Discover Boating Miami
International Boat Show” έχει προγραμματιστεί στις 15-19 Φεβρουαρίου 2023.

WHATEVER
LIES AHEAD

pantaenius.gr
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Dubai International
Boat Show

Dubai International
Boat Show

Dubai show spearheaded
by Superyacht Avenue

Επικεφαλής της έκθεσης στο Ντουμπάι
είναι η Superyacht Avenue

Dubai Harbour welcomed Azimut, Ferretti Group, Sanlorenzo,
Princess and Gulf Craft models as it hosted the Dubai International
Boat Show for the first time.

Το λιμάνι του Ντουμπάι υποδέχθηκε τα μοντέλα Azimut, Ferretti
Group, Sanlorenzo, Princess και Gulf Craft, καθώς φιλοξένησε για
πρώτη φορά τη Διεθνή Έκθεση Σκαφών του Ντουμπάι.

The Dubai International Boat Show was held for the first time at
Dubai Harbour, where the Superyacht Avenue played host to
booths by megayacht builders such as Lurssen, Amels and Damen,
Oceanco and Feadship.

Η Διεθνής Έκθεση Σκαφών του Ντουμπάι πραγματοποιήθηκε για
πρώτη φορά στο λιμάνι του Ντουμπάι, όπου η Superyacht Avenue
φιλοξένησε περίπτερα κατασκευαστών megayacht όπως οι Lurssen,
Amels και Damen, Oceanco και Feadship.

According to yachtstyle.co, Gulf Craft’s Majesty 120 (37m) was
among the largest boats on display at Dubai Harbour, which has
700 berths and is the largest marina in the Middle East, able to
accommodate megayachts up to 160m.

Σύμφωνα με το yachtstyle.co, το Majesty 120 (37 μέτρα) της Gulf
Craft ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων σκαφών που εκτέθηκαν στο
λιμάνι του Ντουμπάι, το οποίο διαθέτει 700 θέσεις ελλιμενισμού και
είναι η μεγαλύτερη μαρίνα στη Μέση Ανατολή, ικανή να φιλοξενήσει
megayachts έως 160 μέτρα.

In Superyacht Avenue, Italy’s Ferretti Group staged the regional debut of the Custom Line Navetta 30 (28.4m) as well as a Riva
100’ Corsaro (30m) and the powerful Pershing 8X (25.5m) and 9X
(28.1m) motor yachts.

Στη Superyacht Avenue, ο ιταλικός όμιλος Ferretti διοργάνωσε το
περιφερειακό ντεμπούτο της Custom Line Navetta 30 (28,4 μέτρα),
καθώς και της Riva 100’ Corsaro (30 μέτρα) και των ισχυρών μηχανοκίνητων σκαφών Pershing 8X (25,5 μέτρα) και 9X (28,1 μέτρα).

16

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

Alessandro Tirelli, Ferretti Group’s Sales & Marketing Director Serial
Business, said: “It is so significant for Dubai International Boat Show
to have a dedicated superyacht space and the facilities here are
stunning. It is important not just for the exhibitors but also the
public to have somewhere we can display our collection. In the
future, we cannot wait to bring even bigger yachts.”

Ο Alessandro Tirelli, Διευθυντής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ του Ομίλου Ferretti Serial Business, δήλωσε: “Είναι πολύ σημαντικό για τη
Διεθνή Έκθεση Σκαφών του Ντουμπάι να διαθέτει έναν αποκλειστικό
χώρο για superyachts και οι εγκαταστάσεις εδώ είναι εκπληκτικές.
Είναι σημαντικό όχι μόνο για τους εκθέτες αλλά και για το κοινό να
έχουμε ένα μέρος όπου μπορούμε να εκθέσουμε τη συλλογή μας.
Στο μέλλον, ανυπομονούμε να φέρουμε ακόμη μεγαλύτερα σκάφη”.

Azimut displayed a Grande 32 Metri (105ft), Grande 27 Metri (88ft),
an S8 (24.6m) and a 78 Fly (24.1m) in cooperation with Seas & Deserts, its Gulf dealer. Fellow Italian builder Sanlorenzo displayed
the SX88 (26.7m), the pioneer of its crossover series that has since
been joined by the SX76 and SX112.

Η Azimut παρουσίασε ένα Grande 32 Metri (105 πόδια), ένα Grande
27 Metri (88 πόδια), ένα S8 (24.6μέτρα) και ένα 78 Fly (24.1μέτρα)
σε συνεργασία με την Seas & Deserts, τον αντιπρόσωπό της στον
Κόλπο. Η επίσης ιταλική κατασκευάστρια Sanlorenzo παρουσίασε το
SX88 (26,7μέτρα), το πρωτοπόρο της σειράς crossover που έκτοτε
προστέθηκε με τα SX76 και SX112.

“It’s good to be back and the new location at Dubai Harbour is
beautiful,” said Luca Cristino, Sanlorenzo’s Vice President Sales &
Marketing. “The Middle East market is growing massively, not only
for local customers but for also for international buyers, and it also
continues to draw a broader international audience.”

“Είναι ωραίο να επιστρέφουμε και η νέα τοποθεσία στο λιμάνι του
Ντουμπάι είναι πανέμορφη”, δήλωσε ο Luca Cristino, Αντιπρόεδρος
Πωλήσεων και Μάρκετινγκ της Sanlorenzo. “Η αγορά της Μέσης
Ανατολής αναπτύσσεται μαζικά, όχι μόνο για τους ντόπιους πελάτες αλλά και για τους διεθνείς αγοραστές, και συνεχίζει επίσης να
προσελκύει ένα ευρύτερο διεθνές κοινό”.
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British builder Princess Yachts showed a Y85 (26.2m) as well as F50,
F55 and F62 flybridge motor yachts, the powerful S62 sportbridge
model and the V60 cruiser. Sunreef was planning to stage the
world premiere of the Sunreef 80 Eco, but the sailing catamaran
was unable to make it to the show in time due to a shipping delay.

Η βρετανική κατασκευάστρια εταιρεία Princess Yachts παρουσίασε
ένα Y85 (26,2 μέτρα) καθώς και τα μηχανοκίνητα σκάφη F50, F55 και
F62 flybridge, το ισχυρό μοντέλο S62 sportbridge και το κρουαζιερόπλοιο V60. Η Sunreef σχεδίαζε να πραγματοποιήσει την παγκόσμια
πρεμιέρα του Sunreef 80 Eco, αλλά το ιστιοπλοϊκό καταμαράν δεν
μπόρεσε να φτάσει εγκαίρως στην έκθεση λόγω καθυστέρησης
της αποστολής.

According to show organiser Dubai World Trade Centre, the MENA
region boasts the world’s second-highest fleet-to-billionaire ratio,
while Dubai’s maritime sector accounts for AED26.9 billion (US$7.3
billion) or about 7 per cent of its GDP.

Σύμφωνα με τον διοργανωτή της έκθεσης Dubai World Trade Centre,
η περιοχή MENA διαθέτει τη δεύτερη υψηλότερη αναλογία στόλου
προς τους δισεκατομμυριούχους στον κόσμο, ενώ ο ναυτιλιακός
τομέας του Ντουμπάι αντιπροσωπεύει 26,9 δισεκατομμύρια δολάρια
AED (7,3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) ή περίπου το 7% του ΑΕΠ
(Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος) του.

As stated by yachtstyle.co, the 2022 Dubai International Boat
Show was the first edition since 2019 and was held from Wednesday-Sunday, March 9-13, overlapping with the final period of the
Expo 2020 (October 1, 2021 – March 31, 2022).

Όπως αναφέρει το yachtstyle.co, η Διεθνής Έκθεση Σκαφών του
Ντουμπάι 2022, ήταν η πρώτη διοργάνωση μετά το 2019 και πραγματοποιήθηκε από την Τετάρτη έως την Κυριακή, 9-13 Μαρτίου,
συμπίπτοντας με την τελική περίοδο της Expo 2020 (1 Οκτωβρίου
2021 - 31 Μαρτίου 2022).
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The Palma International Διεθνής Έκθεση
Σκαφών της Πάλμα
Boat Show
The Palma International Boat Show closes its latest
edition with more than 32,000 visitors, twice as
many as in 2021

Η Διεθνής Έκθεση Σκαφών της Πάλμα κλείνει την
τελευταία της διοργάνωση με περισσότερους από
32.000 επισκέπτες, διπλάσιους σε σχέση με το 2021

87% of exhibitors surveyed say they intend to return for the next
Palma Boat Show

Το 87% των εκθετών που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι
σκοπεύουν να επιστρέψουν στην επόμενη Έκθεση Σκαφών της Πάλμα

The latest edition of the Palma International Boat Show was visited
by more than 32,000 people, a 50% increase over the 2021 boat
show. For four days, the event, which closed its doors on the 1st
of May, saw a large influx of professionals and nautical enthusiasts
who praised the quality of the products on display and the new
products presented. The Palma International Boat Show is organised by the Institute for Business Innovation of the Balearic Islands
(IDI), an entity dependent on the Vice-Presidency and Regional
Ministry of Energy Transition, Productive Sectors and Democratic
Memory, and the Balearic Yacht Brokers Association (BYBA).

Την τελευταία διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Σκαφών της Πάλμα
επισκέφθηκαν περισσότεροι από 32.000 άνθρωποι, σημειώνοντας
αύξηση 50% σε σχέση με την Έκθεση Σκαφών του 2021. Για τέσσερις
ημέρες, η Έκθεση, η οποία έκλεισε τις πύλες της την 1η Μαΐου, είχε
μια μεγάλη εισροή από επαγγελματίες και λάτρεις της ναυτιλίας, οι
οποίοι επαίνεσαν την ποιότητα των προϊόντων που εκτέθηκαν και
τα νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν. Η Διεθνής Έκθεση Σκαφών
της Πάλμα διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Καινοτομίας των Βαλεαρίδων Νήσων (IDI), έναν φορέα που εξαρτάται
από την Αντιπροεδρία και το Περιφερειακό Υπουργείο Ενεργειακής
Μετάβασης, Παραγωγικών Τομέων και Δημοκρατικής Μνήμης, και την
Ένωση Μεσιτών Σκαφών Αναψυχής των Βαλεαρίδων Νήσων (BYBA).
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Following an assessment of the results of this latest edition of the
Palma Boat Show, the organisers stated that “the event has not
only been a great success in terms of exhibitor participation, with
276 companies, but it has also performed very well in terms of
sales and promotion of the sector, as reflected in public attendance figures, which are equal to those of 2019, when the show ran
for an extra day”.

Μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτής της τελευταίας διοργάνωσης της Διεθνούς Έκθεσης Σκαφών της Πάλμα, οι υπεύθυνοι
δήλωσαν ότι “η Έκθεση δεν αποτέλεσε μόνο μια μεγάλη επιτυχία
όσον αφορά τη συμμετοχή των εκθετών, με 276 εταιρείες, αλλά
είχε επίσης πολύ καλές επιδόσεις όσον αφορά τις πωλήσεις και την
προώθηση του τομέα, όπως αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία προσέλευσης του κοινού, τα οποία είναι τα ίδια με εκείνα του 2019, με τη
διαφορά ότι τότε η έκθεση διήρκεσε μια επιπλέον ημέρα”.

It is worth noting that 87% of the exhibitors surveyed stated that
they would like to participate in the Palma International Boat Show
in 2023, a fact that reflects the satisfactory participation of companies and the fact that the show is a commercially profitable event
for the nautical sector. Furthermore, 76% of the participants rated
the organisation of the show highly, with 86% being satisfied with
the experience of taking part in the boat show.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 87% των εκθετών που συμμετείχαν στην
έρευνα, δήλωσαν ότι θα ήθελαν να συμμετάσχουν στη Διεθνή Έκθεση Σκαφών της Πάλμα το 2023, γεγονός που αντανακλά την ικανοποιητική συμμετοχή των εταιρειών και το γεγονός ότι η Έκθεση είναι ένα
εμπορικά κερδοφόρο γεγονός για τον ναυτιλιακό τομέα. Επιπλέον,
το 76% των συμμετεχόντων βαθμολόγησαν με υψηλά ποσοστά τη
διοργάνωση της Έκθεσης, ενώ το 86% δήλωσε ικανοποιημένο από
την εμπειρία της συμμετοχής του στην Έκθεση Σκαφών.
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The latest edition of the Palma International Boat Show had 276
participating companies, 6 more than in 2019 and 49 more than
the previous year, representing an increase of 21% compared to
2021. In addition, a total of 264 boats were exhibited at sea. This
edition has aroused a lot of interest among local (54%), national
(18%) and international (28%) companies. In fact, in recent years
the Palma International Boat Show has become the premiere event
of the nautical season and one of the most important gateways for
international companies that want to establish themselves on the
islands, or establish relationships with local firms in order to open
up new business opportunities.

Στην τελευταία διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Σκαφών της
Πάλμα συμμετείχαν 276 εταιρείες, 6 περισσότερες από το 2019
και 49 περισσότερες από το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας
αύξηση 21% σε σύγκριση με το 2021. Επιπλέον, συνολικά 264 σκάφη
εκτέθηκαν στη θάλασσα. Αυτή η διοργάνωση προκάλεσε μεγάλο
ενδιαφέρον μεταξύ των τοπικών (54%), εθνικών (18%) και διεθνών
(28%) εταιρειών. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια η Διεθνής Έκθεση Σκαφών της Πάλμα αποτελεί το κορυφαίο γεγονός,
την πρεμιέρα της ναυτιλιακής περιόδου και θεωρείται μία από τις
σημαντικότερες πύλες εισόδου για τις διεθνείς εταιρείες που θέλουν
να εγκατασταθούν στα νησιά ή να συνάψουν σχέσεις με τοπικές
εταιρείες προκειμένου να ανοίξουν νέες επιχειρηματικές οδούς και
ευκαιρίες.

The nautical sector is regarded as a strategic sector by the Government for the economy of the Islands since it generates more
than 4,500 direct jobs, is made up of some 650 companies and
generates around 840 million euros a year.

Ο ναυτιλιακός τομέας θεωρείται από την κυβέρνηση στρατηγικός
τομέας για την οικονομία των νησιών, καθώς δημιουργεί περισσότερες από 4.500 άμεσες θέσεις εργασίας, αποτελείται από περίπου 650
επιχειρήσεις και παράγει περίπου 840 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.
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7th Mediterranean
Yacht Show

7ο Mediterranean
Yacht Show

The largest yacht charter show in the world was
organised once again in Greece placing yachting
at the centre of global attention

Το μεγαλύτερο yacht charter show στον κόσμο
διοργανώθηκε για ακόμα μια φορά στην Ελλάδα
βάζοντας στο παγκόσμιο επίκεντρο τον θαλάσσιο
τουρισμό

- 90 registered crewed professional yachts

- 90 εγγεγραμμένα επανδρωμένα επαγγελματικά yachts

- More than 610 professionals from 30 countries

- Περισσότεροι από 610 επαγγελματίες από 30 χώρες έδωσαν το
“παρών”
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κ. Μιχάλης Σκουλικίδης, Πρόεδρος Ελληνικού
Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού

Photo: kaptenhj

The Mediterranean Yacht Show (MEDYS), the largest exhibition of
professional crewed yachts in the world, which took place from
April 30th to May 4th, 2022, returned to the port of Nafplion more
dynamically than ever. After 2 years of absence due to the pandemic and following the highly successful events including the
first international Virtual Yacht Charter Shows, in 2020 and 2021,
and the 2021 Roadshow Open Marina Days in the marinas of Athens, the MEDYS returned for the 7th year, highlighting once again
the superiority of yachting in Greece.

Πιο δυναμικά από ποτέ επέστρεψε στο λιμάνι του Ναυπλίου, το
Mediterranean Yacht Show (ΜEDYS), η μεγαλύτερη έκθεση επαγγελματικών επανδρωμένων σκαφών αναψυχής στον κόσμο, η οποία
έλαβε χώρα από τις 30 Απριλίου έως τις 4 Μαΐου 2022. Έπειτα από
δύο χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας και σε συνέχεια της
ιδιαίτερα επιτυχημένης διοργάνωσης για πρώτη φορά διεθνώς δύο
Virtual Yacht Charter Shows, το 2020 και το 2021, και τoυ Roadshow
Open Marina Days στις μαρίνες της Αθήνας το 2021, το MEDYS
επανήλθε για 7η χρονιά, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την
υπεροχή του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα.

The Show, organised by the Greek Yachting Association with the
support of the Municipality of Nafplion, had 90 registered yachts
with a cumulative length of over 3.4 kilometres (with an additional
20 on a waiting list due to lack of space). The Show was also attended by more than 610 yacht brokers and industry professionals
from around the world who had the opportunity to see the yachts
available for charter up-close, to get to know their crews and to be
informed about the possibilities and options they offer.

Στην έκθεση, η οποία διοργανώνεται από τον Ελληνικό Σύνδεσμο
Θαλάσσιου Τουρισμού με την υποστήριξη του Δήμου Ναυπλιέων,
συμμετείχαν 90 εγγεγραμμένα σκάφη συνολικού αθροιστικού μήκους που ξεπέρασε τα 3,4 χλμ. (με επιπλέον 20 σε λίστα αναμονής
λόγω έλλειψης χώρου) και περισσότεροι από 610 yacht brokers και
επαγγελματίες του χώρου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι την ευκαιρία
να δουν από κοντά τα διαθέσιμα προς ναύλωση σκάφη, να γνωρίσουν τα πληρώματά τους και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες
που προσφέρουν.
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The Mediterranean Yacht Show remains the largest in the world in
terms of attendance, above the exhibitions in Antigua and Barcelona, which cover the markets of the Western Hemisphere and the
Western Mediterranean respectively.

Το Mediterranean Yacht Show παραμένει η μεγαλύτερη σε αριθμό
συμμετοχών έκθεση διεθνώς, πάνω από τις εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Αντίγκουα και τη Βαρκελώνη, οι οποίες καλύπτουν
τις αγορές του Δυτικού Ημισφαιρίου και της Δυτικής Μεσογείου
αντίστοιχα.

The opening of the event took place on April 30th by the President of the Greek Yachting Association, Mr. Michael Skoulikidis, in
the presence of the Mayor of Nafplion, Mr. Dimitrios Kostouros, the
General Secretary of Ports, Port Policy and Maritime Investments,
Mr. Evangelos Kiriazopoulos, Regional Governor of Peloponnese,
Mr. Panagiotis Nikas.

Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 30 Απριλίου από τον Πρόεδρο
του Ελληνικού Συνδέσμου Θαλάσσιου Τουρισμού, κ. Μιχάλη Σκουλικίδη, παρουσία του Δημάρχου Ναυπλιέων, κ. Δημήτριου Κωστούρου,
του Γενικού Γραμματέα Λιμένων – Λιμενικής Πολιτικής, κ. Ευάγγελου
Κυριαζόπουλου, του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κ. Παναγιώτη
Νίκα, και του Βουλευτή Αργολίδας κ. Ιωάννη Ανδριανού καθώς και
του Πρόεδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπλίου, κ. Αναστάσιου Ζαφείρη.
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In his welcome speech, Mr. Michael Skoulikidis mentioned the
competitive advantages of Greek yachting and noted the dynamics and absolute adequacy in quantity and quality of yachts with a
Greek Professional License, emphasising: “We have 5.5 times more
yachts, totalling a cumulative length of over 3.4 kilometres, bigger
in length than all the craft that were on exhibit in France, Italy and
Spain together”. At the same time, Mr.
Skoulikidis pointed out the need for additional and coordinated
actions to support Greek yachting, which is also the spearhead of
the tourism industry.

Στο καλωσόρισμά του ο κ. Μιχάλης Σκουλικίδης αναφέρθηκε στα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού
και σημείωσε τη δυναμική και την απόλυτη επάρκεια σε ποσότητα και
ποιότητα των σκαφών με Ελληνική Επαγγελματική Άδεια τονίζοντας
χαρακτηριστικά “Έχουμε 5,5 φορές περισσότερα και μεγαλύτερα σε
μήκος σκάφη από όλα τα σκάφη που κατόρθωσαν να εκθέσουν σε
Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία μαζί”. Παράλληλα ο κ. Σκουλικίδης τόνισε
την ανάγκη για πρόσθετες και συντονισμένες ενέργειες στήριξης του
ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού ο οποίος αποτελεί και την αιχμή
του δόρατος της βιομηχανίας του τουρισμού.

•

•

•

Number of Yachts: 90 registered yachts with 20 yachts on a
waiting list
Cumulative LOA: More than 3.4 kilometres

•

Number of trade visitors: Over 610 visitors

•

Αριθμός Σκαφών: 90 εγγεγραμμένα σκάφη με 20 σκάφη
σε λίστα αναμονής
Συνολικό αθροιστικό μήκος σκαφών: Περισσότερα από
3,4 χιλιόμετρα
Αριθμός επισκεπτών: Περισσότεροι από 610

•

Countries represented: 30 countries from all over the world

•

Χώρες που εκπροσωπήθηκαν: 30 χώρες του κόσμου

•

Number of Exhibitors: 31 exhibitors’ stands with
yachting-related services and products.

•

Αριθμός Εκθετών: 31 περίπτερα εκθετών με υπηρεσίες
και προϊόντα σχετικά με το αντικείμενο της έκθεσης.
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Leading international companies such as Camper & Nicholsons
International, Edmiston, Fraser, IYC, Burgess, CharterWorld LLP,
CSO Yachts, Yachting Partners International, Northrop & Johnson,
Yachtzoo, Luxury Charter Group, West Nautical etc. were also present at the exhibition.

Το “παρών” στην έκθεση έδωσαν επίσης κορυφαίες διεθνείς εταιρείες
όπως, μεταξύ άλλων, οι Camper & Nicholsons International, Edmiston,
Fraser, IYC, Burgess, Charter-World LLP, CSO Yachts, Yachting Partners
International, Northrop & Johnson, Yachtzoo, Luxury Charter Group,
West Nautical κ.ά.
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The Mediterranean Yacht Show hosted a series of side events, as
well as the renowned Chefs’ Competition in which talented yacht
chefs showcased their culinary talent to a panel of experts consisting, among others, of the 2 Michelin-starred chef of the restaurant Spondi, Angelo Lantos as well as the chef of the restaurants
Huracan (Athens), Pacific (Monte Carlo) and Ritz Carlton (Valencia),
Thanos Stasinos.

Στο πλαίσιο του Mediterranean Yacht Show πραγματοποιήθηκαν μια
σειρά παράλληλων εκδηλώσεων, καθώς επίσης και ο εξαιρετικά δημοφιλής διαγωνισμός Chefs’ Competition στον οποίο οι ταλαντούχοι
σεφ των σκαφών παρουσίασαν το μαγειρικό τους ταλέντο σε μια
επιτροπή ειδικών αποτελούμενη, μεταξύ άλλων, από τον βραβευμένο
με 2 αστέρια Michelin σεφ του εστιατορίου Σπονδή Άγγελο Λάντο,
αλλά και τον σεφ των εστιατορίων Huracan (Αθήνα), Pacific (Monte
Carlo) και Ritz Carlton (Valencia) Θάνο Στασινό.

The Mediterranean Yacht Show is organised by the Greek Yachting
Association with the support of the Municipality of Nafplion and is
under the auspices of the Ministry of Tourism.

To Mediterranean Yacht Show διοργανώνεται από τον Ελληνικό
Σύνδεσμο Θαλάσσιου Τουρισμού με την υποστήριξη του Δήμου
Ναυπλιέων και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού.

30

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

At Nautimar Marine, we provide high-end yachting brands that meet the
needs of our demanding client base in Cyprus and abroad.
With a very personal and discreet service, we offer a distinctive range of
Premium Sport Boats & Cruisers, Luxury Bespoke Yachts and extensive
Ownership Services.
Brokerage, New Builds & Refits are also part of our wide array of expertise
in the yachting sector.
Afterall, being in the industry since 1995, does matter: #ExperienceCounts.
Scan the QR Codes below to visit our Website and Social Media pages.
We invite you to Like and Follow them to stay on top of today’s trends.

Nautimar’s Website

Nautimar’s Instagram

Nautimar Facebook

Our sailing holiday portal offers choices of yachts throughout the world. Actually,
a choice of almost 10.000 yachts, from over 850 operators, at 460+ destinations!
Explore and experience a different kind of holiday. Out on the deep blue, discover
remote beaches and enjoy sunsets. With family, friends and loved ones, this is
one unforgettable holiday. Let us create beautiful memories for you...
SCAN the Sailing.Holiday website QR Code and start planning your holiday.

Booking Agents since 2001

Sailing.Holiday’s Website

Sailing.Holiday’s Instagram

Sailing.Holiday’s Facebook

Visit us in Limassol Marina @ Shop D2/8  +357 25051210 & +357 99693633  info@nautimarmarine.com
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Superyacht
Cup Palma 2022
starts to take shape

Το Superyacht Cup
Palma 2022 αρχίζει να
παίρνει σάρκα και οστά

From the beginning of the year, the plans for the
highlight of the Mediterranean superyacht season
– Superyacht Cup Palma 2022 – were already well
advanced.

Από την αρχή του έτους τα σχέδια για το κορυφαίο
γεγονός της μεσογειακής σεζόν των Σούπερ γιοτ
- το Superyacht Cup Palma 2022 - προχώρησαν
αρκετά.

Numerous prospective entries from both newcomers and SYC
regulars have been received, joining the trio of confirmed J Class
entries Topaz, Ranger and Velsheda at the June 29 to July 2 festival
of sail, with a 12-15 strong fleet expected.

Έχουν ληφθεί πολυάριθμες συμμετοχές υποψηφίων τόσο από νεοεισερχόμενους όσο και από τακτικούς πελάτες του Superyacht Cup
Palma, οι οποίες θα προστεθούν στην τριάδα των επιβεβαιωμένων
συμμετοχών της κλάσης J Topaz, Ranger και Velsheda στο φεστιβάλ
ιστιοπλοΐας από τις 29 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου, ενώ αναμένεται ένας
ισχυρός στόλος των 12-15.
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And as a further sign that it is all systems go for Superyacht Cup
Palma 2022, SYC’s long-standing race management partner the
prestigious Real Club Náutico de Palma will again provide the elegant setting for the shore base following the success of the venue
last year.

Και ως ένα ακόμη σημάδι ότι όλα τα συστήματα είναι έτοιμα για το
Superyacht Cup Palma 2022, ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Κυπέλλου για τη διαχείριση του αγώνα, το διάσημο Real Club Náutico
de Palma, θα παρέχει και πάλι το κομψό σκηνικό για τη βάση στην
ακτή, ακολουθώντας την ίδια επιτυχία που είχε ο χώρος και πέρυσι.

“We were able to celebrate our 25th anniversary last year in some
style, and we are looking to build on that longevity going forward,”
said SYC Event Director Kate Branagh.

“Καταφέραμε να γιορτάσουμε την 25η επέτειό μας πέρυσι με στυλ
και επιδιώκουμε να βασιστούμε σε αυτή τη μακροβιότητα και στο
μέλλον”, δήλωσε η Διευθύντρια Εκδηλώσεων του SYC, Kate Branagh.

“As previously announced, we have made a small change to the
dates to welcome the J Class, and we are receiving a lot of early
interest from across the superyacht world from both prospective
new entries and returning old friends – 2022 is looking set to be a
great way to start our second quarter-century.”

“Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, κάναμε μια μικρή αλλαγή στις
ημερομηνίες για να καλωσορίσουμε την κλάση J, και λαμβάνουμε
μεγάλο ενδιαφέρον από νωρίς από όλο τον κόσμο των Σούπερ γιοτ,
τόσο από υποψήφιες νέες συμμετοχές όσο και από παλιούς φίλους
που επιστρέφουν - το 2022 φαίνεται να αποτελεί έναν πολύ καλό
τρόπο να ξεκινήσουμε το δεύτερο τέταρτο του αιώνα μας”.

Among the first timers planning to join Europe’s longest running
superyacht regatta are the 43m Vitters-built La Belle and the 38m
Oyster 1225 Archelon.

Μεταξύ των πρωτοεμφανιζόμενων σκαφών που σκοπεύουν να συμμετάσχουν στη μακροβιότερη ρεγκάτα Σούπερ γιοτ της Ευρώπης,
είναι το 43 μέτρων La Belle κατασκευής Vitters και το 38 μέτρων
Oyster 1225 Archelon.
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Meanwhile previous attendees actively planning a return include
the streamlined 33m Vitters-built sloop Missy, the 34m Gilles Vaton
designed Baiurdo VI – which took a podium place in Class B at last
year’s event – and the ultra-competitive 108-foot Baltic built Win
Win, an SYC overall winner in both 2019 and 2016.

Εν τω μεταξύ, οι προηγούμενοι συμμετέχοντες που σχεδιάζουν ενεργά
την επιστροφή τους, περιλαμβάνουν το εκσυγχρονισμένο σλόουπ
Missy 33 μέτρων κατασκευής Vitters, το Baiurdo VI 34 μέτρων, σχεδιασμένο από τον Gilles Vaton - το οποίο κατέλαβε μια θέση στο
βάθρο στην κατηγορία Β στην περσινή διοργάνωση - και το εξαιρετικά
ανταγωνιστικό Win Win 108 ποδών Βαλτικής κατασκευής, νικητή της
γενικής κατάταξης του Κυπέλλου αυτού τόσο το 2019 όσο και το 2016.

“Racing at Superyacht Cup Palma has always ticked all the boxes
for Win Win – the competition is fierce but fair and friendly, and
Palma is such a fantastic world class venue, there is nothing not to
like,” said captain, Will Glenn.

“Ο αγώνας στο Superyacht Cup Palma 2022, ήταν πάντα ο ιδανικός
για το Win Win - ο ανταγωνισμός είναι σκληρός αλλά δίκαιος και
φιλικός, και η Πάλμα είναι ένας τόσο φανταστικός χώρος παγκόσμιας
κλάσης, που δεν υπάρχει τίποτα που να μην αρέσει σε κάποιον“,
δήλωσε ο καπετάνιος, Will Glenn.
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As in previous recent events the SYC offers owners, captains and
crews of modern high-performance superyachts the option of
competing in a Performance Class, with a separate mass start and
bespoke racecourse.

Όπως και στις προηγούμενες πρόσφατες διοργανώσεις, το
Superyacht Cup Palma προσφέρει στους ιδιοκτήτες, τους καπετάνιους και τα πληρώματα των υπερσύγχρονων σκαφών υψηλών
επιδόσεων, την επιλογή να αγωνιστούν σε μια Κατηγορία Απόδοσης,
με ξεχωριστή μαζική εκκίνηση και ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή.

The Performance Class completes a trio of options alongside the
long-standing Superyacht Class and the non-spinnaker Corinthian
Class, which has itself proved popular since being introduced in
2017.

Η Κατηγορία Απόδοσης συμπληρώνει μια τριάδα επιλογών μαζί
με την καθιερωμένη Κατηγορία Σούπερ Γιοτ και την Κατηγορία Μη
Τριγωνικό Κορινθιακό Ιστίο, η οποία έχει και η ίδια αποδειχθεί δημοφιλής από τότε που εισήχθη το 2017.

As ever, off the water the social side of Superyacht Cup Palma will
continue to be a major attraction with networking and informal
meetings sitting alongside post-racing happy hours, dock parties
and the celebratory prize-giving that concludes the regatta.

Όπως πάντα, η «εκτός νερού» κοινωνική πλευρά του Superyacht Cup
Palma 2022, θα συνεχίσει να αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης, με τη
δικτύωση και τις ανεπίσημες συναντήσεις να πλαισιώνουν τις ώρες
χαράς μετά τον αγώνα, καθώς και με τα πάρτι στην αποβάθρα, αλλά
και την εορταστική απονομή βραβείων που ολοκληρώνει τη ρεγκάτα.

Superyacht Cup Palma will open with superyacht registration and
the captain’s briefing on Wednesday 29 June 2022, followed by
three days of racing concluding on Saturday 2 July.

Το Superyacht Cup Palma 2022 θα ανοίξει με την εγγραφή των
Σούπερ γιοτ και την ενημέρωση του καπετάνιων την Τετάρτη 29
Ιουνίου 2022, ακολουθούμενη από τρεις ημέρες αγώνων που θα
ολοκληρωθούν το Σάββατο 2 Ιουλίου.
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62st GENOA
NAUTICAL SHOW

62η ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΕΝΟBΑΣ

The world-class industry event will open its doors to companies
and visitors from across the globe from 22nd to 27th September.
Saverio Cecchi, president of Confindustria Nautica and I Saloni Nautici stated: «The Genoa International Boat Show is a cutting-edge
example of practical and effective organisation, a symbol for a
country that is reacting, innovating investing.»

Η παγκόσμιας κλάσης εκδήλωση της Ναυτικής Βιομηχανίας, θα ανοίξει τις πύλες της σε επιχειρήσεις και επισκέπτες από όλο τον κόσμο
από τις 22 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2022.
Ο Saverio Cecchi, πρόεδρος της «Confindustria Nautica» και του
«I Saloni Nautici» δήλωσε: «Η Διεθνής Έκθεση Σκαφών της Γένοβας
αποτελεί ένα πρωτοποριακό παράδειγμα πρακτικής και αποτελεσματικής οργάνωσης, σύμβολο μιας χώρας που αντιδρά, καινοτομεί
και επενδύει.»

From the 10th of February, exhibitors can apply for participation in
the 62nd Genoa International Boat Show, organised by the Confindustria Nautica, the Italian Marine Industry Association, scheduled
to take place in the Ligurian capital from 22nd to 27th September
this year.

Από τις 10 Φεβρουαρίου, οι εκθέτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση
συμμετοχής στην 62η Διεθνή Έκθεση Σκαφών της Γένοβας, που
διοργανώνεται από την Confindustria Nautica, την Ιταλική Ένωση
Ναυτιλιακής Βιομηχανίας, η οποία έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην πρωτεύουσα της Λιγουρίας από τις 22 έως τις 27
Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.

This global event always looks forward and never takes its eyes off
the future. Preparations are already well underway for the 62nd
edition, inspired by the Show’s unwavering consistency each year
that draws on the tremendous amount of work at the heart of its
planning.

Αυτό το παγκόσμιο γεγονός «κοιτάζει» πάντα μπροστά και ποτέ
δεν παίρνει τα μάτια του από το μέλλον. Οι προετοιμασίες έχουν
ήδη ξεκινήσει για την 62η διοργάνωση, εμπνευσμένες από την
ακλόνητη συνέπεια της προετοιμασίας της Έκθεσης κάθε χρόνο, η
οποία βασίζεται στον τεράστιο όγκο δουλειάς στο επίκεντρο του
σχεδιασμού της.
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The two most recent editions in 2020 and 2021 confirmed the
Genoa International Boat Show’s pivotal role in the leisure boating
industry as a targeted and effective organisational model, which
meant it could take place in person and in full compliance with
all health and safety rules and recommendations, allowing industry-leading exhibitors to interact directly with a large, competent
and business-oriented audience.

Οι δύο πιο πρόσφατες εκδόσεις το 2020 και το 2021, επιβεβαίωσαν τον κομβικό ρόλο της Διεθνούς Έκθεσης Σκαφών της Γένοβας
στον κλάδο των σκαφών αναψυχής ως ένα στοχευμένο και αποτελεσματικό οργανωτικό μοντέλο, το οποίο σήμαινε ότι μπορούσε
να πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως και σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους κανόνες και τις συστάσεις για την υγεία και την
ασφάλεια, επιτρέποντας στους κορυφαίους εκθέτες του κλάδου να
αλληλεπιδράσουν άμεσα με ένα μεγάλο, ικανό και επιχειρηματικά
προσανατολισμένο κοινό.

Saverio Cecchi, President of the Italian Marine Industry Association
and of its organising company I Saloni Nautici: “The 2021 edition
of the Genoa International Boat Show confirmed its importance
once again as a fixed point of reference for the boating sector, a
cutting-edge example of practical and effective organisation,
strength and resilience. A symbol for a country that is reacting, innovating and investing.

Ο Saverio Cecchi, πρόεδρος της Ιταλικής Ένωσης Ναυτιλιακής Βιομηχανίας και της διοργανώτριας εταιρείας I Saloni Nautici, επισήμανε: “Η έκδοση 2021 της Διεθνούς Έκθεσης Σκαφών της Γένοβας
επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τη σημασία της ως σταθερό σημείο
αναφοράς για τον τομέα της ναυτιλίας, ένα πρωτοποριακό παράδειγμα πρακτικής και αποτελεσματικής οργάνωσης, δύναμης και
ανθεκτικότητας. Ένα σύμβολο για μια χώρα που αντιδρά, καινοτομεί
και επενδύει.

This year’s event will be able to count on the experience gained
from all of the hard work put into organising the two previous editions, along with the technology and innovative solutions developed to optimise the layout and management. It will once again
be both effective and practical in view of health and safety requirements, adapting to the market’s needs as an international meeting
point and encouraging business development across the industry.”

Η φετινή διοργάνωση θα μπορέσει να βασιστεί στην εμπειρία που
αποκτήθηκε από όλη τη σκληρή δουλειά που καταβλήθηκε για τη
διοργάνωση των δύο προηγούμενων εκδόσεων της Έκθεσης, μαζί
με την τεχνολογία και τις καινοτόμες λύσεις που αναπτύχθηκαν για
τη βελτιστοποίηση της διάταξης και της διαχείρισής της. Θα είναι
και πάλι αποτελεσματική και πρακτική όσον αφορά τις απαιτήσεις
υγείας και ασφάλειας, θα προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς
ως διεθνές σημείο συνάντησης και θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη
επιχειρήσεων σε όλο το φάσμα του κλάδου”.
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The Genoa International Boat Show is an essential strategic
tool for the leisure boating sector

Το Διεθνές Σαλόνι Σκαφών της Γένοβας αποτελεί βασικό
στρατηγικό εργαλείο για τον τομέα των σκαφών αναψυχής

By putting Italian quality and know-how centre stage, the Genoa
International Boat Show is the world’s established point of reference when it comes to showcasing the very best the Made-in-Italy
brand has to offer. With the support of the Italian Trade Agency
and serving quality exhibitors, industry professionals and the international press, the event is an essential strategic tool for the entire
leisure boating sector.

Θέτοντας στο επίκεντρο την ιταλική ποιότητα και τεχνογνωσία, η
Διεθνής Έκθεση Σκαφών της Γένοβας αποτελεί το καθιερωμένο
σημείο αναφοράς παγκοσμίως όταν πρόκειται να παρουσιαστεί
το καλύτερο που έχει να προσφέρει το σήμα Made in Italy. Με την
υποστήριξη του Ιταλικού Οργανισμού Εμπορίου και εξυπηρετώντας
ποιοτικούς εκθέτες, επαγγελματίες του κλάδου και τον διεθνή Τύπο,
η εκδήλωση αποτελεί βασικό στρατηγικό εργαλείο για ολόκληρο
τον τομέα των σκαφών αναψυχής.

Moreover, by 2023 the event’s location will also be completely
remodelled: the Genoa eastern Waterfront project, designed by
renowned Italian architect Renzo Piano, will give the area a brand
new layout that will be more functional and at the same time even
more spectacular, a space dedicated entirely to the Genoa International Boat Show during its event days, further boosting the
Show’s central role across Europe and the Mediterranean.

Επιπλέον, μέχρι το 2023 η τοποθεσία της εκδήλωσης θα αναμορφωθεί πλήρως: το έργο Genoa eastern Waterfront, σχεδιασμένο από τον
διάσημο Ιταλό αρχιτέκτονα Renzo Piano, θα δώσει στην περιοχή μια
ολοκαίνουργια διάταξη που θα είναι πιο λειτουργική και ταυτόχρονα
ακόμη πιο εντυπωσιακή, ένας χώρος αφιερωμένος εξ ολοκλήρου
στη Διεθνή Έκθεση Σκαφών της Γένοβας κατά τις ημέρες διεξαγωγής
της, ενισχύοντας περαιτέρω τον κεντρικό ρόλο της Έκθεσης σε όλη
την Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

The layout: a multi-specialist Boat Show

Η διάταξη: μια πολυ-εξειδικευμένη Έκθεση Σκαφών

The 62nd Genoa International Boat Show will continue its successful multi-specialist format, with services developed and tailored
specifically to the five market segments the event itself represents:
YACHTS AND SUPERYACHTS, SAILING WORLD, BOATING DISCOVERY, TECH TRADE AND LIVING THE SEA.

Το 62ο Διεθνές Σαλόνι Σκαφών της Γένοβας θα συνεχίσει την επιτυχημένη πολυ-εξειδικευμένη μορφή του, με υπηρεσίες που αναπτύχθηκαν και προσαρμόστηκαν ειδικά στους πέντε τομείς της αγοράς
που αντιπροσωπεύει η ίδια η εκδήλωση: ΓΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΥΠΕΡ ΓΙΟΤ,
ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪ́ΑΣ, ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΣΚΑΦΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ.
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New dates for the
Limassol Boat Show

Νέα ημερομηνία για το
Limassol Boat Show

Dacor Advertising & Media and Limassol Marina
announce new dates for the Limassol Boat Show
2022, re-launching onto the 14 - 16 October 2022

Η Dacor Advertising & Media και η Μαρίνα
Λεμεσού ανακοινώνουν ότι το Limassol Boat Show
2022 επανέρχεται στις 14 - 16 Οκτωβρίου 2022

On account of the ongoing uncertainty and travel disruption due to
the pandemic worldwide, the organisers of the Limassol Boat Show
2022, Dacor Advertising & Media and Limassol Marina, announce
that the re-launch of the largest boat show in the Eastern Mediterranean region, will be re-scheduled for 14th – 16th October 2022.

Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας για την εξέλιξη της πανδημίας
και των μέτρων παγκοσμίως, οι διοργανωτές του Limassol Boat Show
2022, Dacor Advertising & Media και Limassol Marina, ανακοινώνουν
ότι η μεγαλύτερη έκθεση σκαφών στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, έχει προγραμματιστεί για τις 14 – 16 Οκτωβρίου 2022.
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Quickly garnering international acclaim, Limassol Boat Show 2022
will bring together visitors and exhibitors from across the globe to
discover the latest products and services in the yachting industry,
offering a unique networking opportunity for buyers, manufacturers, sellers and boating enthusiasts to explore worldwide nautical
trends and demands.

Κερδίζοντας γρήγορα διεθνή αναγνώριση, το Limassol Boat Show
2022 αναμένεται να συγκεντρώσει επισκέπτες και εκθέτες από
ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να ανακαλύψουν τα τελευταία
προϊόντα και υπηρεσίες στον κλάδο της ναυτιλίας, προσφέροντας
μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης για τους αγοραστές, τους κατασκευαστές, τους πωλητές και τους λάτρεις των σκαφών. Επιπρόσθετα,
το Limassol Boat Show 2022 θα προσφέρει την ευκαιρία τόσο στους
επισκέπτες όσο και στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις παγκόσμιες τάσεις και απαιτήσεις του τομέα της ναυτιλίας.

This dynamic 3-day show will showcase a unique range of high-end
marine products and services from premier brands, manufacturers
and suppliers operating in the maritime sector.

Η δυναμική τριήμερη έκθεση θα παρουσιάσει μια μοναδική σειρά
θαλάσσιων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, από
κορυφαίες επωνυμίες κατασκευαστών και προμηθευτών που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.
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This includes the latest in models across the industry, from trailer boats to superyachts, as well as recreational fishing and diving
products, water-sports equipment, jet-skis, accessories and more. In
addition, with the successful conclusion of trade and commercial
agreements exceeding €18 million at the last show, Limassol Boat
Show 2022 will undoubtedly provide a platform for exciting commercial opportunities for industry professionals.
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Πιο αναλυτικά, στην έκθεση θα παρουσιαστούν όλα τα τελευταία
μοντέλα του κλάδου, όπως superyachts και ρυμουλκούμενα σκάφη,
καθώς επίσης και προϊόντα αναψυχής και κατάδυσης, εξοπλισμούς
για θαλάσσια sports, jet-skis, αξεσουάρ και άλλα. Με τις εμπορικές
συναλλαγές να ξεπέρνουν τα €18 εκατομμύρια στην προηγούμενη
διοργάνωση, το Limassol Boat Show 2022 θα προσφέρει αναμφισβήτητα, στους επαγγελματίες του κλάδου, μια πλατφόρμα για
συναρπαστικές εμπορικές ευκαιρίες.
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With more than 35,000 local and international visitors and over 120
exhibitors from Cyprus, Greece, Russia, Israel, Lebanon, Italy, Sweden
and the UK in attendance at the last event, and an exciting upcoming program of activities, seminars and demonstrations, Limassol
Boat Show 2022 is anticipated to exceed all expectations in terms of
numbers and global industry appeal.

Με συμμετοχές που ξεπέρασαν τους 35.000 επισκέπτες από την Κύπρο και το εξωτερικό στην προηγούμενη έκθεση σκαφών, τους 120
εκθέτες από την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρωσία, το Ισραήλ, τον Λίβανο,
τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και με ένα πλούσιο πρόγραμμα
δραστηριοτήτων, σεμιναρίων και επιδείξεων, το Limassol Boat Show
2022 αναμένεται να ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες.

For more information about Limassol Boat Show 2022, please visit
www.limassolboatshow.com or contact +357 25 577 750.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Limassol Boat Show
2022, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.limassolboatshow.com ή
επικοινωνήστε στο +357 25 577 750.
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The European Yacht
of the Year 2022
winners

Οι νικητές στα
«Ευρωπαϊκά Γιοτ της
Χρονιάς 2022»

A line-up of the best sailing
yachts and powerboats of 2022

Μια σειρά από τα καλύτερα
ιστιοπλοϊκά σκάφη και
μηχανοκίνητα σκάφη του 2022

The international ‘European Yacht of the Year’ awards have just
been presented for theh time, albeit virtually again because of the
pandemic and not live in front of a large audience. As always, the
winners of these prestigious awards were chosen by an expert jury
consisting of the testing coordinators and editors-in-chief of Europe’s leading twelve sailing and eight powerboating magazines.
The jury is chaired by the two editors-in-chief Jochen Rieker from
YACHT and Torsten Moench from BOOTE. This year’s virtual awards
ceremony, which was recorded in the Hamburg editorial offices of
YACHT and BOOTE magazines, was hosted by Jochen Rieker and
BOOTE deputy editor-in-chief Ralf Marquard.

Τα διεθνή βραβεία «Ευρωπαϊκά Γιοτ της Χρονιάς» απονεμήθηκαν
για 19η φορά και τα βραβεία «Ευρωπαϊκά Μηχανοκίνητα Σκάφη της
Χρονιάς» για 16η φορά, αν και πάλι εικονικά λόγω της πανδημίας
και όχι ζωντανά μπροστά σε μεγάλο κοινό. Όπως πάντα, οι νικητές
αυτών των βραβείων κύρους επιλέχθηκαν από μια κριτική επιτροπή
εμπειρογνωμόνων που αποτελούνταν από τους συντονιστές δοκιμών και τους αρχισυντάκτες των δώδεκα κορυφαίων ευρωπαϊκών
περιοδικών ιστιοπλοΐας και των οκτώ περιοδικών μηχανοκίνητων
σκαφών. Της κριτικής επιτροπής προεδρεύουν οι δύο αρχισυντάκτες
Jochen Rieker από το YACHT και Torsten Moench από το BOOTE. Η
φετινή εικονική τελετή απονομής των βραβείων, η οποία καταγράφηκε στα γραφεία σύνταξης των περιοδικών YACHT και BOOTE στο
Αμβούργο, φιλοξενήθηκε από τον Jochen Rieker και τον αναπληρωτή
αρχισυντάκτη του BOOTE, Ralf Marquard.
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A large number of new sailing yachts are launched in Europe every
year. However, only five boatbuilders can claim the title ‘European
Yacht of the Year 2022’. Travel restrictions and quarantine regulations once again hampered the necessary and complicated job of
putting each of the 24 nominated candidates through their paces
in La Rochelle on the west coast of France and in Port Ginesta to
the south of Barcelona back in autumn 2021. The jury members
from the twelve sailing magazines from Norway (Seilmagasinet),
Sweden (Båtägande), the United Kingdom (Yachting World), the
Netherlands, (Zeilen), Switzerland (marina.ch), France (Voiles et
Voiliers), Spain (Náutica y Yates), Denmark (Bådmagasinet), Austria
(Yachtrevue), Italy (Vela e Motore), Finland (Vene) and Germany
(YACHT) covered almost 3,000 nautical miles to determine boatbuilding’s best in class for 2022.

Κάθε χρόνο λανσάρεται στην Ευρώπη ένας μεγάλος αριθμός νέων
ιστιοπλοϊκών σκαφών. Ωστόσο, μόνο πέντε κατασκευαστές σκαφών
μπορούν να διεκδικήσουν τον τίτλο «Ευρωπαϊκά Μηχανοκίνητα
Σκάφη της Χρονιάς2022». Οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι κανονισμοί καραντίνας δυσχέραναν για άλλη μια φορά την απαραίτητη και
περίπλοκη διεργασία για να δοκιμαστεί καθένα από τα 24 υποψήφια
σκάφη που είχαν προταθεί στη La Rochelle στη δυτική ακτή της
Γαλλίας και στο Port Ginesta νότια της Βαρκελώνης το φθινόπωρο
του 2021. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής από τα δώδεκα ιστιοπλοϊκά
περιοδικά από τη Νορβηγία (Seilmagasinet), τη Σουηδία (Båtägande),
το Ηνωμένο Βασίλειο (Yachting World), την Ολλανδία, (Zeilen), την
Ελβετία (marina. ch), τη Γαλλία (Voiles et Voiliers), την Ισπανία (Náutica
y Yates), τη Δανία (Bådmagasinet), την Αυστρία (Yachtrevue), την
Ιταλία (Vela e Motore), τη Φινλανδία (Vene) και τη Γερμανία (YACHT)
διένυσαν σχεδόν 3.000 ναυτικά μίλια για να καθορίσουν το καλύτερο
στην κατηγορία της ναυπηγικής για το 2022.

Family cruiser / Cruising Boat
Winner: Hanse 460

Family cruiser / Cruising Boat
Νικητής: Hanse 460

A completely new development by Germany’s largest series - production shipyard boasting visual appeal courtesy of French designer Olivier Racoupeau. According to the jury’s verdict, “Hanse
has brought the most sought-after yacht of this size onto the market with a French flourish. Not only is the Hanse 460 a clear winner
from a design perspective, but this ‘big one’ from Greifswald also
stands out in everything it has to offer.”
Price: around €322,370

Μια εντελώς νέα εξέλιξη από το μεγαλύτερο ναυπηγείο σειράς
- παραγωγής της Γερμανίας, που διαθέτει οπτική ελκυστικότητα
χάρη στον Γάλλο σχεδιαστή Olivier Racoupeau. Σύμφωνα με την
ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής, “η Hanse έφερε στην αγορά
το πιο περιζήτητο σκάφος αυτού του μεγέθους με γαλλικό άρωμα.
Το Hanse 460 δεν είναι μόνο ένας ξεκάθαρος νικητής από άποψη
σχεδιασμού, αλλά αυτό το ‘μεγάλο’ από το Greifswald, ξεχωρίζει
επίσης σε όλα όσα έχει να προσφέρει”.
Τιμή: περίπου €322.370
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Performance cruiser
Winner: JPK 39 Fast Cruiser

Performance cruiser
Νικητής: JPK 39 Fast Cruiser

As the name suggests, she is an exhilaratingly fast cruising boat
that performs exceptionally in every respect. The jury ultimately
decided in favour of the French shipyard and its JPK 39 in an extremely competitive field since it ticks every box from a sailing perspective – and virtually every other box besides.
Price: around €244,000

Όπως υποδηλώνει και το όνομά του, είναι ένα απολαυστικά γρήγορο
σκάφος κρουαζιέρας που αποδίδει εξαιρετικά από κάθε άποψη. Η
κριτική επιτροπή αποφάσισε τελικά υπέρ του γαλλικού ναυπηγείου
και του JPK 39 σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό πεδίο, καθώς το JPK
39 πληροί όλα τα κριτήρια από πλευράς ιστιοπλοΐας - και σχεδόν
όλα τα υπόλοιπα κριτήρια.
Τιμή: περίπου €244.000
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Luxury cruiser
Winner: Hallberg-Rassy 50

Luxury cruiser
Νικητής: Hallberg-Rassy 50

According to one of the jury members, “This is a boat made up of
every right decision it’s possible to make.” Winning the title in this
class is next to impossible, but this luxury tourer has no notable
shortcomings, is a joy to sail, and manages to preserve the very
essence of the brand while incorporating some exceptionally innovative features.
Price: around €1.57 million

Σύμφωνα με ένα από τα μέλη της κριτικής επιτροπής, “Αυτό είναι
ένα σκάφος που αποτελείται από κάθε σωστή απόφαση που είναι
δυνατόν να ληφθεί”. Η κατάκτηση του τίτλου σε αυτή την κατηγορία
είναι σχεδόν αδύνατη, αλλά αυτό το πολυτελές τουριστικό σκάφος
δεν έχει αξιοσημείωτες ελλείψεις, είναι απόλαυση να πλέει κανείς
μαζί του και καταφέρνει να διατηρεί την ίδια την ουσία του εμπορικού του σήματος, ενώ ενσωματώνει μερικά εξαιρετικά καινοτόμα
χαρακτηριστικά.
Τιμή: περίπου €1,57 εκατομμύρια
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Special yacht
Winner: Saffier SE33 Life

Special yacht
Νικητής: Saffier SE33 Life

The members of the jury were unanimous in their praise of this
daysailer, designed in IJmuiden in the Netherlands, describing it as
a “thing of pure pleasure”, a “sensationally cool boat” and even “the
philosopher’s stone”. The daysailer specialists from Saffier Yachts
won over the experts with the SE 33 Life in every aspect, with its
intrinsic qualities and sailing characteristics entirely worthy of the
highest scores.
Price: around €160,000

Τα μέλη της κριτικής επιτροπής ήταν ομόφωνα στους επαίνους
τους για αυτό το ημερήσιο ιστιοφόρο - daysailer, που σχεδιάστηκε
στο IJmuiden της Ολλανδίας, περιγράφοντάς το ως “σκάφος απόλυτης ευχαρίστησης”, ένα “συγκλονιστικά κουλ σκάφος”, ακόμη και “
η φιλοσοφική λίθος”. Οι ειδικοί στα ημερήσια ιστιοφόρα - daysailer
της Saffier Yachts, κέρδισαν τους ειδικούς με το SE 33 Life από κάθε
άποψη, με τις εγγενείς ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά πλεύσης του
να αξίζουν απόλυτα τις υψηλότερες βαθμολογίες.
Τιμή: περίπου €160.000
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Bluewater cruiser
Winner: Outremer 55

Bluewater cruiser
Νικητής: Outremer 55

When reflecting on the Outremer 55, the jury determined: “When
budget doesn’t even factor into the equation, those with a penchant for fast travel will find there is no better boat on the market
for enjoying long ocean passages with a large crew than the Outremer 55. The winner in the Blue Water Yacht category combines
the speed and range of a high-performance catamaran with the
comfort of a fully-fledged long-distance yacht.”
Price: around €1.48 million

Όταν η κριτική επιτροπή εξέτασε το Outremer 55, αποφάσισε: “Όταν
ο προϋπολογισμός δεν υπεισέρχεται καν στην εξίσωση, όσοι έχουν
μια τάση για γρήγορα ταξίδια θα διαπιστώσουν ότι δεν υπάρχει
καλύτερο σκάφος από το Outremer 55στην αγορά για να απολαύσουν μεγάλα ωκεάνια περάσματα, με μεγάλο πλήρωμα. Ο νικητής
στην κατηγορία Blue Water Yacht συνδυάζει την ταχύτητα και την
εμβέλεια ενός καταμαράν υψηλών επιδόσεων με την άνεση ενός
ολοκληρωμένου σκάφους μεγάλων αποστάσεων”.
Τιμή: περίπου €1,48 εκατομμύρια

For the first time this year, the jury members of Europe’s leading
sailing magazines have given a Special Commendation to three
innovative developments: Elvstrøm Exrp Ekko – the first sail made
from 100 per cent recycled material. Another commendation was
awarded to the Windelo 50 as the boat with the most sustainable
construction concept. The jury also commended the TriCat 6.90 as
the most versatile of the nominated new designs.
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Για πρώτη φορά φέτος, τα μέλη της κριτικής επιτροπής των κορυφαίων ιστιοπλοϊκών περιοδικών της Ευρώπης, απένειμαν Ειδικό Έπαινο
σε τρεις καινοτόμες εξελίξεις: Αρχικά, στο Elvstrøm Exrp Ekko - το
πρώτο πανί κατασκευασμένο κατά 100 τοις εκατό από ανακυκλωμένο υλικό. Στη συνέχεια, ένας άλλος έπαινος απονεμήθηκε στο
Windelo 50 ως το σκάφος με την πιο βιώσιμη κατασκευαστική ιδέα.
Τέλος, η κριτική επιτροπή επαίνεσε επίσης το TriCat 6.90 ως το πιο
ευέλικτο από τα υποψήφια νέα σχέδια.
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European Powerboat
of the Year 2022

Τα καλύτερα Ευρωπαϊκά
Μηχανοκίνητα σκάφη της χρονιάς
2022

The presentation of the ‘European Powerboat of the Year 2022’ for
motorboats is always an exciting affair – and this year was no different. The expert jury comprised editors-inchief and testers from
eight leading European powerboat publications from Norway
(Båtliv), Italy (Boatmag.it), France (Neptune), the Netherlands (Motorboot), Spain (Nautica y Yates), Switzerland (marina.ch), Austria
(Yachtrevue) and Germany (BOOTE).

Η παρουσίαση του «Καλύτερου Ευρωπαϊκού Μηχανοκίνητου Σκάφους της Χρονιάς 2022» είναι πάντα συναρπαστική – όπως ακριβώς και φέτος. Η κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων περιλάμβανε
αρχισυντάκτες και δοκιμαστές από οκτώ κορυφαίες ευρωπαϊκές
εκδόσεις μηχανοκίνητων σκαφών από τη Νορβηγία (Båtliv), την
Ιταλία (Boatmag.it), τη Γαλλία (Neptune), την Ολλανδία (Motorboot),
την Ισπανία, (Nautica y Yates), την Ελβετία (marina.ch), την Αυστρία
(Yachtrevue) και τη Γερμανία (BOOTE).

More than 200 new powerboat models are launched every year.
The experts from the powerboat media outlets had to decide on
the 23 nominees for the European Powerboat Awards 2022 with
the aid of a sophisticated points system. Besides the usual quality
features of a powerboat, such as workmanship or handling properties, the jury focused in particular on the candidates’ layouts, safety
and value for money. Ultimately, the implementation of innovative
ideas and concepts can also be a decisive factor.

Κάθε χρόνο λανσάρονται περισσότερα από 200 νέα μοντέλα μηχανοκίνητων σκαφών. Οι εμπειρογνώμονες των μέσων ενημέρωσης για
τα μηχανοκίνητα σκάφη έπρεπε να αποφασίσουν σχετικά με τις 23
υποψηφιότητες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Μηχανοκίνητων Σκαφών
2022 με τη βοήθεια ενός εξελιγμένου συστήματος βαθμολογίας.
Εκτός από τα συνήθη ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός μηχανοκίνητου
σκάφους, όπως η ποιότητα κατασκευής ή οι ιδιότητες χειρισμού, η
κριτική επιτροπή επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στις διατάξεις των υποψήφιων σκαφών, την ασφάλεια και τη σχέση ποιότητας-τιμής. Τέλος,
η εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και αντιλήψεων, αποτέλεσε επίσης
έναν καθοριστικό παράγοντα για τη νίκη.
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Sports Boats up to 8 metres

Σπορ σκάφη έως 8 μέτρα

In the small Sports Boats up to 8 metres class, the Axopar 22 T-Top
ultimately won the race in 2022. The factors that tipped the scales
in favour of the Axopar 22 T-Top were its overall concept, which is
aimed at a young target group, and its great handling characteristics. It really does raise the bar in both areas as well as offering
good value for money.

Στην κατηγορία των μικρών σπορ σκαφών έως 8 μέτρα, το Axopar
22 T-Top κέρδισε τελικά τον αγώνα του 2022. Οι παράγοντες που
έγειραν τη ζυγαριά υπέρ του Axopar 22 T-Top ήταν η συνολική του
φιλοσοφία, η οποία απευθύνεται και στοχεύει σε ένα νεανικό κοινό,
αλλά και ο εξαιρετικός χειρισμός των χαρακτηριστικών του. Πραγματικά και στους δύο αυτούς παράγοντες ανεβάζει τον πήχη ψηλά,
καθώς προσφέρει καλή σχέση ποιότητας-τιμής.
Τιμή: περίπου €59.200

Price: around €59,200
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Motor Boats up to 10 metres

Μηχανοκίνητα σκάφη έως 10 μέτρα

With the launch of the Galeon 325 GTO, the Polish shipyard has successfully recreated the proven concepts of the larger Galeon models
in a 10-metre model to qualify for the category of Motor Boats up to
10 metres. The folding sideboards and open bow area in particular
offer an entirely new level of comfort in the 10-metre class.

Με το σκάφος Galeon 325 GTO, το πολωνικό ναυπηγείο αναδημιούργησε με επιτυχία τις δοκιμασμένες ιδέες των μεγαλύτερων
μοντέλων Galeon, σε ένα μοντέλο 10 μέτρων για να προκριθεί για
την κατηγορία των μηχανοκίνητων σκαφών έως 10 μέτρα. Τα πτυσσόμενα πλαϊνά και η ανοιχτή πλώρη προσφέρουν ένα εντελώς νέο
επίπεδο άνεσης στην κατηγορία των 10 μέτρων.
Τιμή: περίπου €279.600

Price: around €279,600
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Motor Boats up to 14 metres

Μηχανοκίνητα σκάφη έως 14 μέτρα

If there’s a name that’s synonymous with Scandinavian boatbuilding quality, it has to be Marex. In fact, the latest model to join the
Norwegian fleet is yet another prime example of why this reputation is so well deserved. Sophisticated solutions for every last detail
and the safe handling characteristics of the Marex 330 Scandinavia
are what clinched the win in the Motor Boats up to 14 metres class.

Αν υπάρχει ένα όνομα που είναι συνώνυμο της σκανδιναβικής ποιότητας κατασκευής σκαφών, αυτό είναι το Marex. Στην πραγματικότητα, το τελευταίο μοντέλο που προστέθηκε στον νορβηγικό
στόλο, αποτελεί ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα του γιατί
αυτή η φήμη είναι τόσο άξια λόγου. Οι εκλεπτυσμένες λύσεις ακόμη
και στην τελευταία λεπτομέρεια και τα χαρακτηριστικά ασφαλούς
χειρισμού, είναι αυτά που έδωσαν στο Marex 330 Scandinavia τη
νίκη στην κατηγορία των μηχανοκίνητων σκαφών έως 14 μέτρα.
Τιμή: περίπου €400.000

Price: around €400,000
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Powerboats up to 20 metres

Μηχανοκίνητα σκάφη έως 20 μέτρα

In the Powerboats up to 20 metres class, the jury opted for the
Absolute 48 Coupé. With the 48 Coupé, Absolute has once again
combined a groundbreaking design with the very best boatbuilding skills to really blow the competition out of the water. With
features including on-board solar panels, the Absolute is almost
entirely self-sufficient at anchor.

Στην κατηγορία Μηχανοκίνητων σκαφών έως 20 μέτρα, η κριτική
επιτροπή επέλεξε το Absolute 48 Coupé. Με το 48 Coupé, η Absolute
συνδύασε για άλλη μια φορά έναν πρωτοποριακό σχεδιασμό με
τις καλύτερες δεξιότητες κατασκευής σκαφών, ώστε να ξεπεράσει
τον ανταγωνισμό. Με χαρακτηριστικά όπως ηλιακούς συλλέκτες
επί του σκάφους, το Absolute είναι σχεδόν πλήρως αυτάρκες στην
αγκυροβόληση.
Τιμή: περίπου €916.300

Price: around €916,300
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Non-LOA-dependent Displacement
Hull class

Σκάφη κυβισμού μη εξαρτώμενα
από το φορτίο (LOA)

In the non-LOA-dependent Displacement Hull class, the 2022 ‘European Powerboat of the Year’ award went to the Beneteau Grand
Trawler 62. The jury stated: “The Grand Trawler 62 is brimming with
new ideas for future touring boats and definitely has what it takes
to be a real trailblazer in this class. What’s more, she also won us
over with her handling characteristics, range and great workmanship. It’s not just the XXL flybridge that makes the Grand Trawler 62
a major player, either.

Στην κατηγορία των μη εξαρτώμενων από το φορτίο (LOA) σκαφών
κυβισμού, το «Ευρωπαϊκό Μηχανοκίνητο Σκάφος της Χρονιάς 2022»
απονεμήθηκε στο Beneteau Grand Trawler 62. Η κριτική επιτροπή ανέφερε: «Το Grand Trawler 62 ξεχειλίζει από νέες ιδέες για τα μελλοντικά
τουριστικά σκάφη και σίγουρα έχει αυτό που χρειάζεται για να γίνει
ένας πραγματικός πρωτοπόρος σε αυτή την κατηγορία. Επιπλέον, μας
κέρδισε επίσης με τα χαρακτηριστικά χειρισμού, την εμβέλεια και την
εξαιρετική ποιότητα κατασκευής του. Δεν είναι μόνο η XXL Φλάιμπριτζ
που κάνει το Grand Trawler 62 έναν σημαντικό παίκτη.
Τιμή: περίπου €1,65 εκατομμύρια

Price: around €1.65 million
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The jury of Europe’s leading powerboat magazines has
awarded the Innovation Award 2022 to the Mercury
7.6L V12 600HP Verado, saying, “The latest and most
powerful Mercury outboard has an ingenious steering system: it’s not the entire engine that moves when
steering, but just the shaft – up to a maximum angle
of 45°. The engine also has a 2 - speed automatic gearbox, which allows it to operate in the optimum range
at all times.”

What’s more, the electrically powered X-SHORE EELEX 8000 motorboat has received a Special Commendation from the jury. According to the expert panel of motorboat media outlets, “We would
like to highlight the Eelex 8000 at this point, as it is an impressive
example of the potential pathways and technical solutions to the
high-speed electric boats of the future.”
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Η κριτική επιτροπή των κορυφαίων ευρωπαϊκών περιοδικών για μηχανοκίνητα σκάφη, απένειμε το Βραβείο Καινοτομίας 2022 στο Mercury 7.6L V12 600HP
Verado, λέγοντας: «Η πιο πρόσφατη και ισχυρότερη
εξωλέμβια της Mercury διαθέτει ένα έξυπνο σύστημα
πλοήγησης: δεν είναι ολόκληρος ο κινητήρας που κινείται κατά την πλοήγηση, αλλά μόνο ο άξονας - μέχρι
τη μέγιστη γωνία των 45°. Ο κινητήρας διαθέτει επίσης
ένα διπλής ταχύτητας αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων,
το οποίο του επιτρέπει να λειτουργεί στον βέλτιστο
βαθμό ανά πάσα στιγμή».

Επιπλέον, το ηλεκτροκίνητο μηχανοκίνητο σκάφος X-SHORE EELEX
8000 έχει λάβει έναν Ειδικό Έπαινο από την κριτική επιτροπή. Σύμφωνα με την επιτροπή εμπειρογνωμόνων των μέσων ενημέρωσης
για τα μηχανοκίνητα σκάφη, ανακοινώθηκε: «θα θέλαμε σε αυτό το
σημείο να επισημάνουμε το Eelex 8000, καθώς πρόκειται για ένα
εντυπωσιακό παράδειγμα των πιθανών διαδρομών και των τεχνικών
λύσεων για τα ηλεκτρικά σκάφη υψηλής ταχύτητας του μέλλοντος».
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Sea Ray - 230 SPX
The SPX 230 delivers even more of what boaters love about the
popular SPX series: Effortless operation, head-turning style, tons of
seating and a remarkable amount of space, all in a nimble, sporty
package, and all at an accessible price point. Choose from convenient options packages for water sports, and enjoy powerful performance and superior ride quality. Invite your whole crew: There’s
plenty of fun to go around.

SET UP TO EXPLORE
Enjoy everything boating has to offer. The SPX 230 has the room,
flexible seating and power to take you to uncharted waters and
leave you with memories of a lifetime.

ROOM TO RELAX
So much room from bow to stern. Spacious open bow offers room
to stretch out and relax, with an option of filler cushions for additional space.

STORAGE STORAGE STORAGE
You will find ample and convenient hidden storage throughout
the boat. Room for all the essentials from safety equipment to personal effects to watersport items.
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VESSELVIEW® MOBILE
Stay alert through an on-board management system connected to
your mobile device that displays VesselView® data on your device.
VesselView® Mobile uses Bluetooth to display gauge information
on your iPhone or Android, and allows you to monitor all engines
and customize data points across three screens. Receive alerts if
something isn’t right with your engine to assist in troubleshooting
and keep you on the water.

FEATURES
• The intuitive helm is available with an optional 5’’ or 9’’ digital dash
display to enhance the command experience
• Mercury VesselView Mobile – links to your iPhone or Android mobile device via Bluetooth technology
• Premium audio system
• Spacious open bow offers room to stretch out and relax while a
plush transom seat with backrest converts to form a roomy sunpad
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Sea Ray - 190 SPX Outboard
The water beckons, and Sea Ray provides the perfect solution with
the affordable and sporty SPX 190 Outboard. This aggressive athlete lets you live the premium Sea Ray on-water lifestyle with the
kind of comfort and performance your family desires. The combination of a roomy interior, perfect option packages, comfortable
handling and stylish design delivers a boating experience beyond
compare at a price intended to accommodate family budgets.
Don’t miss the call of the water. Answer it with the incomparable
SPX 190 Outboard.

VESSELVIEW® MOBILE

OUTBOARD POWER

FEATURES

The SPX 190 Outboard comes standard with the MERCURY® 115
PRO XS® OUTBOARD with power options up to 150 HP.

• Mercury Pro XS outboard offers lightning quick acceleration
• Mercury VesselView Mobile – links to your iPhone or Android mobile device via Bluetooth technology
• Edgier, sporty style with molded hullside accents
• Two optional functional and convenience trim packages: Captain’s & Elevation
• Premium audio system

SUNNY FUN
Guests will enjoy the spacious sunpad and easy water access from
the swim platform.

FLEXIBILITY
The SPX 190 Outboard is standard with a companion bench seat
with stowable forward seat cushion and removable aft bolster.
Bucket seat option is also available.

Stay alert through an on-board management system connected to
your mobile device that displays VesselView® data on your device.
VesselView® Mobile uses Bluetooth to display gauge information
on your iPhone or Android, and allows you to monitor all engines
and customize data points across three screens. Receive alerts if
something isn’t right with your engine to assist in troubleshooting
and keep you on the water.

Sea Ray Boats Official Dealer: BLUE POINT YACHTING
Tel: +357 24 639600
E: sales@bpyachting.com
www.bpyachting.com
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FIART 43 SEAWALKER

EMOTIONAL AND RATIONAL
The new Fiart /43/ Seawalker does not limit your imagination, it is
up to you to decide how to combine all the beauty and power of
the new Fiart walk around. From stern to bow, from main to lower
deck, choose what you need and make it truly yours. She’s another
innovative center console that holds each one of Fiart Mare smaller range winning features, making modularity one of its peculiar
characteristics.
Fiart /43/ Seawalker has been conceived for stable and powerful
navigation though the most up-to-date CFD systems. The waterlines and hull are optimized to interact with Volvo IPS propulsion
systems and the low center of gravity makes the boat stable both
at sea and at anchor. In reality, driving it will be a unique experience.
The deck provides in the cockpit area a large sundeck of 230cm x
220m with a reclining back and storage compartment that allows
you to stow equipment and games and even a small tender. The
sundeck is being completed with a bench in the center of the boat
with a reclining backrest and with two tables for the formation of a
dining area that can comfortably accommodate 8-10 people seated.
No matter how long your trip lasts, you will feel at home everyday
on the Fiart /43/ Seawalker. Twin Volvo Penta IPS 500/600/650
configuration, with speeds between 34 and 40 knots and less than
3lit/nm consumption in cruising speed.
Though skillful engineering work we have optimized every detail
to guarantee you a livable and welcoming environment. The wide
spaces and the heights of the cabins will not make you feel the
lack of home.
The heigh makes this yacht on of a kind. The aft cabin reaches 1.80m,
30cm more than other boats of the same type. You can close it with
bulkheads and have more privacy. The standard internal layout includes a TV cabinet with boudoir and a full heigh wardrobe.
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The hull of the Fiart /43/ Seawalker is one of a kind, an expression
of fast and comfortable navigation. Developed thanks to the improvement of infusion technology, the V-shaped hull with streamlined and fast water lines fully expresses the advantages deriving
from the vacuum construction technology. After this, everything
you have piloted will seem like the past.

For more information about the Fiart /43/ Seawalker and any
other Fiart model, please contact DYNAMIC BOATS at:
info@dynamicboats.gr or call +30 210 96 56 641.

65

PRESENTATION

Furuno NavNet
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TZ touch3

H Furuno Japan Electric παρουσίασε στις αρχές του
2020 το νέο NavNet TZT3. Η νέα αναβαθμισμένη σειρά
NavNet ήρθε με περισσότερη δύναμη απ’ ότι χρειάζεται
και ο πιο απαιτητικός χρήστης με νέα features και πιο
ευέλικτο User interface.
Early 2020, Furuno Japan Electric introduced the new
NavNet TZT3. The new upgraded NavNet series came
with more power than the most demanding user will
needed with new features and a more flexible User
interface.

Οθόνες | Displays
ΤΖΤ3 9¨& 12¨ προσφέρει υβριδικό έλεγχο με οθόνη πολλαπλής
αφής και κουμπιά, τεχνολογίας IPS για μέγιστη φωτεινότητα.
ΤΖΤ3 16¨& 19¨ ολόκληρη οθόνη πολλαπλής αφής, τεχνολογίας
IPS για μέγιστη φωτεινότητα.
ΤΖΤ3 9¨& 12¨ provides hybrid control with multi-touch screen
and buttons and IPS technology for maximum brightness.
ΤΖΤ3 16¨& 19¨ is with wide multi-touch screen and IPS technology for maximum brightness.

Ευκολία στην Χρήση | Easy to Use
Σας ακούσαμε και εργαστήκαμε ακούραστα για να
κάνουμε το ευκολότερο MFD στην αγορά για το χρήστη. Με τις δυνατότητες σάρωσης δακτύλων και τις
επιλογές μενού ενός πατήματος, δεν είστε περισσότερο μακριά από μια απλή κίνηση γι’ αυτό που θέλετε
να δείτε ή να κάνετε.
We listened to you and worked tirelessly to make
TZT3 the easiest MFD on the market for the user.
With edge-swipe features and single tap menu options, you ‘re never more than a tap or swipe away
from what you want to do or see.

ΤΖ CLOUD
Δημιουργήστε τις διαδρομές σας στο σπίτι χρησιμοποιώντας το TZ
Navigator, ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού ή την εφαρμογή TZ iBoat
iOS. Στη συνέχεια, μπορείτε να τα ανακτήσετε από το cloud και να το
κατεβάσετε στο TZtouch3 σας. Επίσης, δημιουργήστε συμβάντα στο
MFD σας και ανακτήστε τα στο σπίτι, επειδή τα δεδομένα συγχρονίζονται αυτόματα και με ασφάλεια στο My TimeZero. Το TZ Cloud
αποθηκεύει επίσης σήματα, διαδρομές, όρια, φωτογραφίες και catches!
Create your own home routes using TZ Navigator, a web browser or
the TZ iBoat iOS application. You can then retrieve them from the
cloud and download them to your TZtouch3. Also, create events on
your MFD and retrieve them at home, because data is synced automatically and securely in My TimeZero. TZ Cloud also saves signals,
routes, limits, photos and catches!
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Βυθόμετρο | Sonar – Fish Finder
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Καλώς ήλθατε στο μέλλον της υψηλής ισχύος, βαθιών νερών, πλήρους λειτουργίας Fish
Finders. Πήραμε την εμπορική μας τεχνογνωσία για ψάρεμα και την τοποθετήσαμε
στο TZtouch3, δίνοντάς σας δυνατότητες που δεν έχει δει ποτέ μια ψυχαγωγική σειρά
Fish Finders. Προσεγγίστε απρόσβλητα βάθη με Deep Impact!
Welcome to the future of high-power, deep waters, full operating Fish Finders. We
applied out commercial fishing knowledge on TZtouch3, giving you features that
never seen in an entertaining Fish Finders series. Reach the untouchable depths
with Deep Impact!

DEEP IMPACT TruEcho CHIRPTM AMP
Το υψηλής ισχύος TruEcho CHIRP είναι διαθέσιμο για το TZtouch3, συνδέοντας το Deep Impact
(DI-FFAMP) με το εσωτερικό Fish Finder. Το Deep Impact ενισχύει τη δύναμή σας σε CHIRP Fish
Finder 2/3 kW. Το υψηλής ισχύος TruEcho CHIRP διασφαλίζει ότι οι παλμοί θα επιστρέφουν δυνατά και καθαρά σε κάθε εύρος βάθους, εμφανίζοντας στόχους ψαριών και δομή πυθμένα με
εκπληκτική σαφήνεια.
The high-powered TruEcho CHIRP is available for the TZtouch3, connecting the Deep Impact
(DI-FFAMP) with the built-in Fish Finder. Deep Impact boosts your power in CHIRP Fish Finder
2/3 kW. The high power TruEcho CHIRP ensures that the pulses return loudly and clearly at any
depth range, displaying fish targets and bottom structure with astonishing clarity.

MULTIBEAM
Τα κανονικά βυθόμετρα έχουν γωνία δέσμης 45˚ ή μικρότερη. Αλλά με το DFF-3D Multi
Beam Sonar, βλέπετε 120˚ μοίρες από αριστερά σε δεξιά για 200m βάθος. Επιπλέον,
με τη δύναμη του ΤΖΤ3 True Echo Chirp σε συνδυασμό με ένα chirp αισθητήρα θα
έχετε την απόλυτη μηχανή ψαρέματος!
The major sonar-fish finders have a beam angle of 45 ° or less. But with the DFF-3D
Multi Beam Sonar, you can see 120˚ degrees from left to right for 200m depth. In
addition, with the power of the TZT3 True Echo Chirp in combination with a chirp
sensor you will have the ultimate fishing machine!

RADAR
Είστε έτοιμοι να πάτε σε ταξίδι με ραντάρ; Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε
το Ραντάρ τόσο ισχυρό ή με την καταπληκτική ανίχνευση στόχου των
Ραντάρ NXT και X-Class της Furuno. Χρησιμοποιήσαμε τη δύναμη των
ραντάρ NXT Solid-State Doppler για να σας προσφέρουμε εξαιρετική
απόδοση μεγάλων αποστάσεων που ταιριάζει με την εκπληκτική τους
ικανότητα σε κοντινή απόσταση.
Are you ready to travel with a radar? Nowhere else will you find Radar
so powerful or with the amazing target detection of Furuno NXT and
X-Class Radar. We used the power of NXT Solid-State Doppler radar to
provide you an excellent long-distance performance that matches with
their amazing near-range capability.
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CONNECTIVITY
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Bering 77
The Bering 77 yacht is a semi-custom luxury vessel conceived
as the perfect long-range voyager. With enough power, supplies
and entertainment for a family of intrepid travellers, the Bering 77
epitomises ocean exploration. Boasting a range of 4000 nm, she
is capable of running nonstop for an impressive total of 22 days
– averaging 192 miles a day at a leisurely 8-knot cruising speed.
Aside from her ocean-going capabilities, a large interior volume
lets each owner select a range of accommodation layouts and stylish interior designs.
The Bering 77 explorer yacht is one of our most successful models
– and it’s not hard to see why. The Bering 77 yacht offers guests an
incredibly dry ride with a high bow. An evolution of the Bering 65
yacht and Bering 72, she shares the bulbous bow, hard chined hull
sides and twin gondola skeg underbody of her smaller sister ships.
Powered by twin Cummins QSM11 300 HP marine diesel engines,
the Bering 75 explorer yacht has a top speed of 11 knots and a
cruising speed of 8 knots. She boasts an autonomous range of over
4,000 nautical miles at cruising speed. Equipped with excellent satellite communication on board, unparalleled safety at sea, as well
as an uninterrupted internet connection, comes as standard.
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Brief Specifications
Length Overall (LOA) 25.97 m (85`2`)
Length Waterline (LWL) 24.60 m (80`7`)
Maximum beam 7.30 m (24`)
Maximum draft 2.12 m (6`9`)
Displacement Full Load 167.7 mT (369.711 lbs)
Fuel 24.000 L (6.340 gal.)
Fresh Water 4.000 L (1.056 gal.)
Cruise Speed 8 knots
Maximum Speed 11 knots
Range 4.000+ nautical miles (Cruise Speed 8 kn)
Guests 8
Crew 2
Tender length 4.5 m (14“76’)
Certification CE class “A” certification
Classification Pleasure Class / Charter option
Hull Type Full Displacement
Material Steel + Alluminium
For more information:
Amphitrite Naval Consultancy
T.: +357 25 43 43 49 | M.: +357 99 21 00 21
info@amphitrite-yachts.com |
www.amphitrite-yachts.com
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Imagine the Lagoon concept of tomorrow... A design drawing inspiration from the Lagoon DNA. A perfect combination where innovation and seaworthiness meet with attention to detail and creativity. A living space with multiple possibilities. Uncompromisingly open
onto the sea. A model created by passionate designers for sea lovers searching for freedom. Welcome to your new home where you join
as one with the ocean.

LAGOON 55

A vessel like no other that combines the very best of form and
function for beautiful days and gorgeous nights. The Lagoon 55
stands out as a modern classic boasting curved lines that are as
artistic as they are futuristic. Every single detail speaks to this boat’s
strength and beauty, a triumph to be admired and enjoyed for
years to come. This boat offers everything even the most discerning sea lovers could ask for.

RELAX AND ENTERTAIN
Enjoy the splendour of the sea your way, in total comfort. This
boat’s interiors are designed to maximize space and provide magnificent views for all guests throughout. With plenty of room for
gathering, dining, sleeping, sunbathing and more, Lagoon 55 offers it all. Everyone and anyone will find the perfect spot to slow
down and unwind on a beautiful day at sea.

THE ART OF COMFORT
You can enjoy a comfortable lifestyle on board the Lagoon 55, far
from the constraints of daily life. The vast interior volumes are designed to let you take time for yourself and enjoy moments suspended in time. This completely private cocoon offers the crew
well-being and the utmost comfort.
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HIGH-END INTERIOR TOUCHES
By working closely with Nauta Design, we’re able to bring our clientele an elevated sailing experience like no other. The result for
Lagoon 55 owners is a boat that offer the same bright and elegant
spaces previously found only on larger vessels. All interior rooms
are spacious and modern, meant to evoke feelings of peace and
harmony. Rooms are optimized to invite natural light and incredible views with horizontal lines that blend with the horizon where
sea meets sky. You and your guests will bask in the beauty of your
surroundings as you glide over the water in unparalleled contentment. The Nauta Design signature is clearly visible in the owner’s
cabin, with its volumes and refined athmosphere. This suite features an original layout with an open dressing room, and bathroom close to the sleeping area.

A COCOON OF WELL-BEING
The aft port cabin shares many common features with the owner’s suite. A large bed, (1.70 x 2.00 m / 5’7’’ x 6’6’’), numerous storage areas, and the same desk area aft. A separate large bathroom
completes the benefits of the cabin and enhances the Lagoon 55’s
comfort. The forward cockpit features a cosy protected area with
sofas and loungers. It makes a smart and modular area. Multiple
sun protection solutions suit all weather situations according to
your desires.

OVERHEAD WINDOWS INVITE
NATURAL SUNLIGHT: A NEW
POINT OF VIEW
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Like skylights on the water, overhead windows add to the natural
ambiance in the salon, the heart of onboard living. By bringing the
outdoors inside, these windows open the interiors up to an abundance of light and create a seamless connection between you and
the natural landscapes around. One major innovation is the integration of overhead windows into the coachroof. They promise exceptional luminosity in the saloon and offer a new view of the outside.

OPEN TO THE OUTSIDE
Designed like a real terrace over the water, the Lagoon 55’s aft
cockpit offers an incomparable opening onto the sea. Thanks to
subtle architectural solutions, the aft beam has disappeared to reinvent life and circulation on board. A conceptual revolution, with
its XXL sized cockpit overlooking the water, notable by its generous open spaces, this model offers a real terrace over the sea. A
brand new concept to access the boat via the transoms offers new
uses of the available spaces, which become true living areas.
The flybridge, spacious and clever, it houses a helm station located
forward, on the starboard side. All manoeuvres take place at this
helm station, which makes easier to navigate single-handedly or
with a small crew. A large comfortable dining area, with an optional folding teak table and a spacious sunbathing area located
behind the bench. Forward, a second optional sunbathing area offers guests a special private area to enjoy the sun at anchor. A fully
equipped bar, on starboard side, perfectly completes the flybridge.

THE SWEETNESS OF LIFE
The Lagoon 55 has been designed as a place where you
can escape and recharge your batteries.

SPECIFICATIONS:
Length overall: 16.56 m
Beam: 9 m
Draft: 1.55 m
Mast clearance: 29.43 m
Light displacement (EEC): 26.5 t
Sail area: 186 m²
Full-batten mainsail: 107 m²
Self-tacking jib on furler: 74 m²
Engine: standard: 2 x 80 HP / option: 2 x 115 HP
Fuel capacity: 1100 L
Fresh water capacity: 960 L
No. Of berths: 8 – 16

For more information:

OFFICIAL DEALERS - GOLDEN COMET MARINE
98 Paphos Road, 4152 Limassol, Cyprus
Tel.: +357 25 392 100 | Fax: +357 25 393 033
Email: info@goldencomet.com
www.goldencomet.com

73

PRESENTATION

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

INVICTUS YACHT TT460
UNCONVENTIONAL LUXURY
Invictus: Unconquerable, Undefeated, Invincible, Irresistible:
These are synonyms, yet all describe the yachting flair of the Invictus brand across the range, regardless of size. The crusader shield
logo is not by chance. It symbolizes the quality and reliability instilled in the entire product range.
Invictus Yacht is a premium brand of pleasure craft utilizing the
best craftsmanship possible. Italian artisans create true jewels, all
designed by the capable pen of Christian Grande and cater the
needs of demanding owners looking for the very best in this niche
pleasure craft sector.
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The TT460 is the flagship of this premium brand. A distinctive,
bold, yet slick design that leads the pack in this trending category
of superlative deck cruisers. It boasts all possible amenities for the
discerning owner - on deck - and opulent appointments belowdecks. No wonder it won several awards and has been nominated
for even more since its recent launch.
With an overall length of 14,27m and a comfortable beam of 4,43m,
the TT460 has ample of open deck spaces to ensure comfortable
days onboard for the owner and guests. Her seaworthy hull rides dry
and high and her displacement of almost 15 tons and sharp deadrise, ensures a smooth ride in rough seas. Add to that an optional
gyro-stabilization system, and it becomes as solid as it can be.
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It’s fast too! Powered by the proven, twin IPS diesel engine/pod
system, with a choice of IPS650 or IPS800, it can reach a light load
speed in ideal conditions that is close to 40 knots with the larger
powerplant. Rated to 14 pax maximum capacity, this fabulous boat
will make sure to offer the ultimate in on-water entertainment all
day – and night - and take you far, as the range is well over 200nm
at a cruising speed in the mid 20’s.
And if the uniqueness of the design along with the highly refined
materials used in the already high specification are not enough,
then Invictus Yacht offers the Atelier private club possibility: An
exclusive club that offers the opportunity for the owner to customize the yacht by selecting alternative fabrics, leathers, woods,
technical equipment, and solutions. In essence, you get large
yacht customization at this size of yacht, which offers even more

personalization to realize a dream. And that’s something applicable across the full lineup of Invictus Yacht.
Towards the end of 2022, a stunning TT460 is planned to make its
appearance in Limassol Marina. Nautimar Marine is the exclusive
dealer of Invictus Yacht in Cyprus and will be more than happy to show
you this fine yacht as well as other Invictus models already in Cyprus.

Cyprus Exclusive Dealer:
Nautimar Marine Marketing Ltd. – Mr. Yiannos Nicolaides
Limassol Marina, Limassol, Cyprus
Tel. +357 25051210 & +357 99693633
Email: info@nautimarmarine.com
Website: www.nautimarmarine.com
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SUNSEEKER’S FAMOUS FIVE
A YEAR ON

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

A year on from Sunseeker’s magnificent Famous Five launch, we
take a deeper look in to the new models and why they dominate
the waters: the Manhattan 55, Predator 55 EVO™, 65 Sport Yacht, 88
Yacht, and 90 Ocean.

Predator 55
The Predator 55 EVO™ is Sunseeker’s latest technology-led, cutting-edge model, with a revolutionary superstructure and inspired
interior design. Newly appointed stainless-steel detailing and carbon fibre cowlings frame the iconic lines of the Predator model.
Her sporty interior exudes stylish minimalism with a new range of
fabrics and textures throughout. Clean lines and curves contrast
perfectly to ensure comfort and style. Independent helm seats al-
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low owners to enjoy her performance to the fullest whilst underway, offering supreme support as she pierces through the waves.
Aft of the helm is well-appointed upholstered seating for up-to-six
to socialise around a fixed coffee table, set opposite new push-totouch storage cabinets. The Predator 55 EVO also benefits from a
state-of-the-art AV system with zoning capabilities to suit the taste
and mood of all on-board simultaneously.
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Manhattan 55
Exemplifying the latest in our exceptional design capabilities, the
Manhattan 55 has been meticulously designed to enhance comfort and cruising whilst providing owners with a vast array of social spaces – usually only seen in larger yachts. The exterior styling
incorporates extensive curved glass and stainless-steel detailing
to emphasise its prowess. With the option to add bar stools, the
galley appears to extend onto the main deck, creating a seamless
transition from indoors to out. The Manhattan 55 has a considered
interior designed to provide owners with unparalleled flexibility.

The Manhattan 55 enables its owner to enjoy ample space afforded by its open layout, showcasing the wonderfully well-equipped
bathing platform and Beach Club. This area offers an inviting space
for family and friends to enjoy the optional built-in barbeque, overhead shower and fold-down transom seating. Powered by Volvo
Penta D13-800 engines, the Manhattan 55 can cruise comfortably
at 25 knots with a range of 250 nautical miles or achieve in excess
of 30 knots at full throttle.

65 Sport Yacht
With no introduction necessary, the all-new, multi-award winning 65 Sport Yacht joins our expanding range of next-generation
yachts. The SkyHelm™, complete with IPS docking joystick, can be
used in an upright position for low-speed manoeuvring or lowered to fall perfectly into outstretched arms when sat low in the
bespoke helm seats cossetted by carbon fibre backrests and an
integrated centre console. The modular layout allows for various
specifications and enhancements, with space that adapts seamlessly to all kinds of socialising and adrenaline-seeking. Three cabins, including a full-beam master stateroom, can accommodate

up to six guests in luxurious comfort, with a fully appointed crew
cabin located forward of the garage. Take your Sport Yacht to new
heights by carrying the tender on the bathing platform and reconfiguring the vacated space as a dedicated ‘Beach Club’ – with direct
sea access, bar, fridge, BBQ and free-standing seating. The perfect
area for those happiest close to the water. With speeds of up to 35
knots, the 65 Sport Yacht cuts an equally impressive figure on the
open water. Altogether, the experience is one of pure adrenaline,
akin to driving a high-performance convertible supercar.
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88 Yacht
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The 88 Yacht has impressive, new to the brand, exterior lines and
a sleek hardtop roof with an optional central opening canopy.
Powered by twin MTU 10V 2000s as standard, she accommodates
eight guests and four crew in complete luxury and comfort reaching speeds of up to 28 knots. The 88 Yacht features Sunseeker’s
industry-leading ‘Beach Club’ accessed by dual teak staircases featuring recessed LED lighting. The ‘Beach Club’ transforms the area
into a private outdoor sanctuary complete with an innovative
X-TEND™ sunbed that converts to face aft at water level or when
raised forward into the cockpit. Set beneath is an overhead rain
shower and plentiful stowage, including dedicated lockers for two
Seabobs. The extended bathing platform is perfect for carrying a
tender with an optional flybridge crane for a jet ski or similar.
The vast flybridge on the 88 Yacht enjoys a superb layout with beautifully appointed furniture on a spacious aft deck and the option of
an infinity spa bath with a sun pad. It’s a brilliant space for entertaining with ample places to sit and relax thanks to companion seating adjacent to the helm and extended U-shaped seating opposite
a feature wet bar with ice maker, grill and two fridges or optional
drawer-refrigeration. There is also the option for fixed stools to turn
this into a social bar area. The teak foredeck features another private,
social space with a Portuguese bridge, a large sunbathing area and
comfortable lounge seating complemented by premium teak side
decks as standard. The main deck is nothing short of spectacular.
Inside, there is a large forward galley that maximises an open-plan
entertainment space. Owners and crew can enjoy making use of
ample practical storage space, as well as a dedicated fixed breakfast
bar unit with two stools, creating an additional informal dining area.
The galley has a full-height premium fridge freezer and dishwasher
as standard with space for wine coolers.

90 Ocean
The 90 Ocean breaks new boundaries and creates a spectacular
yacht that boasts a remarkable 20% increase in overall volume and
nearly 30% more deck space, thanks not only to her substantial
beam but also her upright bow that brings interior volume forward. The spacious Beach Club measuring over 6m x 4m is perfect for family and friends to socialise close to the water, perhaps
utilising the built-in BBQ. The Bezenzoni ‘Ladder Gangway’ allows
guests to effortlessly access the water sports on offer, after which
they will be keen to use the oversized ‘rain shower’ before relaxing
on the new transformational X-TEND™ sunbeds.
The adjoining hydraulic platform provides ample space to house
and launch a Jet Ski, a Williams 460 SportJet and two Seabobs,
housed in dedicated self-draining lockers. The flybridge is a staggering 25% larger than a comparable yacht, and owners can select
an infinity spa pool and sideboard with a second integrated BBQ.
A wet bar with stainless steel sink, drawer fridges, ice maker, and
glass bar top is also available to make the most of this popular
entertainment area. The carbon fibre hardtop with a full-width retractable canopy provides the shade for exceptionally generous
seating and dining area that can be configured
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There is also the ability to fully close off the galley, allowing the
crew to move around the yacht unnoticed with access from the
lower helm on the starboard side that gives owners the chance to
enjoy complete privacy. The interior exudes luxury and has clever
design cues throughout that make the yacht stand out, including
diagonal stainless detailing on cabinetry and doors. The layering of
textural elements and the mix of furnishings and fabrics feels timeless with a modern twist with a range of colours and finishes available. Sunseeker has located the grand master stateroom central to
the yacht, making the most of her substantial beam to maximise
this private space. The master stateroom, with its 55” TV as standard, enjoys a spacious dressing area with a double wardrobe and
adjacent in the en suite featuring exquisite surfaces throughout
are double sinks, an overhead rain shower, and plentiful stowage.

T H E SU NSE E K E R FA MOUS FI V E
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Cyprus
SALES

• CHARTER • BROKERAGE • CO-OWNERSHIP

SUNSEEKER CYPRUS LIMITED
Limassol Marina, 3601 Limassol, Cyprus
Tel: +357 25051777 | Email: info@sunseekercyprus.com.cy
www.sunseekercyprus.com.cy
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More performance,
less emissions
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engine
range 2020

The Volvo Penta 12 –1000hp engine range for
leisure boats includes state-of-the-art propulsion
systems with engines, drives and accessories – all
perfectly matched. For you, this means superior
performance, high reliability and low emissions.

For sailboats and powerboats 12–1000hp
Volvo Penta IPS:
D6-IPS400–
D13-IPS1350

Inboard Shaft:
12–1000hp

Diesel Aquamatic
Sterndrive: 140–440hp

Diesel
Saildrive:
12–75hp

Gasoline
Aquamatic
Sterndrive:
200–430hp

Volvo Penta
Forward Drive:
200–430hp
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A NEW
GENERATION
OF EXCELLENCE

Introducing a new generation of our D4 and D6 propulsion packages, from 150–480 hp. After having
spent years refining and developing the proven platform even further, this complete system delivers
new exciting features – from helm to propeller. All to offer a more powerful and reliable experience.
Learn more at: www.volvopenta.com

New D4 & D6 propulsion packages
P.O. Box 52114, Tel.: 25 721 699 / 599, Fax: 25 721 799
E-mail: marlin@cytanet.com.cy
www.blackmarlin-marine.com
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Hydrotab, a real evolution
in boat trimming
Hydrotab interceptors is a new innovative trim system for motor
boats, characterized by high reliability in operation, low acquiring
cost and practically zero maintenance and service cost.

Interceptors vs traditional
trim tabs
Hydrotab’s design is based on interceptors’ concept which has
been proved to be much more efficient in trimming comparing
to common trim tabs. However, last 10-15 years interceptors’ penetration in the market has been quite modest, mainly because of
their high acquiring cost or due to high rate of failures and frequent maintenance.

Last 10 years Hydrotabs have been installed in hundreds of boats 18150ft and acquired excellent references as OEM supplier from famous
boat builders like FERRETTI Group (Ferretti, Riva, Pershing, Custom
Line), Hanse Group with the brands of Fjord and SeaLine, as well as
many other well-known shipyards like Targa, Aquila, Parker, Gulf Craft,
Vision, Horizon, Galeon, Umoe, SeeVee, Marlow, Sundeck, etc.
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In general, other trim systems require complicated installation,
have also a complex design and consist of many sensitive parts
like servomotors, actuators, gears, shafts, etc. Unfortunately, all
those sensitive parts must confront with sea water conditions,
therefore they are very prone to failures. And this is where
Hydrotabs came to the fore.
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Hydrotabs with a simple innovative pneumatic mechanism, free of
sensitive parts, with the easiest of installation, achieved to resolve
all reliability and failure issues of other trim systems.
With Hydrotabs, trimming is faster, smoother and more efficient.
At the same time, Hydrotabs have practically zero failures and they
are maintenance free.
On the other hand, ordinary trim tabs present practical issues with
regards to installation and efficiency in operation. One of the main
complaints of boat owners with ordinary tabs, is the inconvenience with the installation because of space/volume which trim
tabs require.

Image shows (with red) the volume needed by a common trim
tab together with its actuators, and with green you can see the
discreet installation of a Hydrotab.
Another issue is the frequent and fiddly job of scraping out barnacle, otherwise higher drag power, speed reduction, and higher
fuel consumption occurred. Additional to the above, damages of
common trim tabs come about frequently, as they protrude out
of the transom, due to bumps on reverse, or decay of actuators
because of the harsh sea conditions.

All above issues are well known by boat owners. In addition, common trim tabs also show limited trim performance and efficiency in
operation. With common tabs, lift power applies not under the hull, but outside it under the tabs. Lift power is transmitted to the hull
through the bearing to the hull joints. But this is not the most efficient geometry as a considerable percentage of the lifting power gets
wasted on actuators, or because its direction is out of axis, or by deforming the plates themselves.

On the other hand, Hydrorabs apply the whole of the lifting power exactly where is needed, under the hull and equally all along
beam. Consequently, with Hydrotabs trimming is quicker and
more efficient.

Below you can find main advantages of Hydrotabs comparing with traditional trim tabs.
If somebody also considers low acquiring cost, as well as Hydrotabs are free of service and maintenance cost, then probably Hydrotabs
are the best trim solution for motor boats today .
For more information:

Address: Old Port, Limassol, Oﬃce ΖΚ3
Website: www.motonautica.com.cy
Facebook: @motonauticacyprus
Email: info@motonautica.com.cy
Tel: +357 99 638053
www.motonautica.com.cy

SCAN HERE
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REGAL BOATS RANGE
Regal Boats is one of the few remaining successful, family-run
boat-building businesses in the USA and perhaps even in the
world. They are known for their boats’ luxurious finishing and superb craftsmanship. Regal Boats build a range of boat models from
20’ feet to 42’ feet and is popular for their Bowrider, Express Cruiser,
Cruisers, Ski and Wakeboard boats, and their Motor Yachts.

Η Regal Boats είναι μία από τις λίγες εναπομείνασες επιτυχημένες,
οικογενειακές επιχειρήσεις κατασκευής σκαφών στις ΗΠΑ και ίσως
ακόμη και στον κόσμο. Είναι γνωστοί για το πολυτελές φινίρισμα και
την εξαιρετική δεξιοτεχνία των σκαφών τους. Η Regal Boats κατασκευάζει μια σειρά μοντέλων σκαφών από 20’ πόδια έως 42’ πόδια
και είναι δημοφιλής για τα σκάφη Bowrider, Express Cruiser, Cruisers,
Ski και Wakeboard και τα μηχανοκίνητα σκάφη τους.
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REGAL SAV 33

REGAL 38 XO YACHT

REGAL LS6
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BENETEAU SWIFT TRAWLERS RANGE
The range that reinvents the Trawler concept. A boat with a cruising pedigree that has left tradition behind to win in speed, autonomy and intelligent design. Very seaworthy, extremely safe and
comfortable, the four BENETEAU Swift Trawlers are cut out for long
adventures. A range from 35’ feet to 62’ feet!

Η γκάμα που επανεφευρίσκει την ιδέα του Trawler. Ένα σκάφος με
γενεαλογία κρουαζιέρας που έχει αφήσει πίσω του την παράδοση για να κερδίσει σε ταχύτητα, αυτονομία και έξυπνο σχεδιασμό.
Πολύ αξιόπλοα, εξαιρετικά ασφαλή και άνετα, τα BENETEAU Swift
Trawlers είναι σχεδιαμένα για μεγάλες περιπέτειες. Από 35’ πόδια
έως 62’ πόδια!
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BENETEAU SWIFT TRAWLER 35

BENETEAU SWIFT TRAWLER 41 FLY AND SEDAN

For more information: Α.Κ. MEDITERRANEAN YACHTING LTD

Limassol Marina
T: +357 25 63 63 73 | Fax: +357 25 63 63 88
E: info@yachtcyprus.com
www.yachtcyprus.com

Για περισσότερες πληροφορίες: Α.Κ. MEDITERRANEAN YACHTING LTD

Μαρίνα Λεμεσού
T: +357 25 63 63 73 | Fax: +357 25 63 63 88
E: info@yachtcyprus.com
www.yachtcyprus.com
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Fiart P54
The new iconic Fiart P54 is born.
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Design is not just what it looks like and how it feels. Design is
how it works.
Passion has moved both Fiart shipyard for over 60 years and Pastrovich. P54 is a project that will allow you to experience the sea
on a boat that promises to be a new icon on the international
nautical scene.
To make this philosophy concrete, the architect Stefano Pastrovich has designed a boat in which all the external furniture is
loose, all the space is flexible and can be furnished and configured according to the owner’s needs; and interesting option
in the series boat segment capable of enhancing the environments.
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The ingredients and secrets of the new recipe, according to Fiart,
are to be found in a formula that combines beauty, volumes and
the courage to dare.
“Aesthetically, P54 has an innovative, muscular, at the same time
light and slender line, but in reality it has a lot of volume and space
inside that give breath and comfort. The P54 puts the owner and
his needs at the center of the scene, creating a boat that has all the
tricks and comforts of a seaside villa, capable of gliding over the
waves”, Stefano Pastrovich said.
P54 is a project characterized by extreme attention to detail and
a wide choice of materials that allow you to create sophisticated
environments with precious woods such as oak, ash, ebony and

The central area creates a natural passage between the aft and
forward areas, eliminating the corridors and external walkways, to
increase internal space and safety.
In the P54 the hard top is an optional that can also be installed at
a later time, in this way the owner can decide to have open boat
and take advantage of the awnings for shade, or with the hard top
create a central space covered and sheltered, which becomes a
living room with a comfortable sofa and dining table.
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Two comfortable steps lead to the aft area, under which a 2,80m
tender can be accommodated.
The stern side is closed by a folding hatch, in this way the transom
becomes a large space available at different heights, to enjoy the
sea more comfortably.
The same concept of flexibility of spaces can also be found in the
lower deck area. P54 will be offered in two versions: with 2 large
owner’s cabins, or with owner’s cabin aft and 2 forward cabins, the
latter divided by a system of sliding wardrobes that can be transformed into a mini suite. In both solutions, the 3 bathrooms are
open space with dedicated shower cubicles and separate toilet.
The dinette area is located under the central area and is characterized by a furniture and a choice of materials similar to those we
might find in a luxury loft.

extensive use of elegant fabrics also on the walls, which make it
and absolutely exclusive boat.
The concept of fluidity and dynamism of space can already be perceived by observing the lines of the hull with the imposing bow,
which has an aesthetic and also practical function, increasing the
internal volumes. The window is important it crosses the entire hull
to give brightness to the interiors, almost a very long eye, which
creates contact between insisted and outside.
The deck is designed to create living space starting from the bow,
where the characterizing element is the central “tub”, a recessed
area, protected with side rails that guarantee privacy and protection.

For more information about the Fiart P54 and any other Fiart
model, please contact DYNAMIC BOATS at:
info@dynamicboats.gr or call +30 210 96 56 641.
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A 27-year journey on the Big Blue
Nautimar Marine is one of the oldest yachting dealerships in
Cyprus. Over the years, Nautimar Marine dealt with several brand
names most of which were – and some still are - leaders in their
respective fields.
In fact, Nautimar Marine played a significant role in the development of Cyprus’ yachting sector as they have introduced new
concepts, advanced new ideas and developed new sectors in our
market.
Dating back to 1995, it all started by two yachting enthusiasts who
just wanted to turn their hobby to a business. Yiannos Nicolaides
and Agis Prastitis created Nautimar Marine Marketing Ltd.
And so, the journey on and around the Big Blue begun for the two
friends and partners, a journey later continued by Yiannos. A journey of 27 years that not only introduced the Cyprus market to the
Rigid Inflatable Boating concept on one end, but also initiated the
yachting crowd to some superyachts up to 30m, right from the
beginning.
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Today, Nautimar Marine is synonymous to premium brands and
revolutionary sectors of the yachting industry. Invictus Yacht
and their smaller boats spinoff, Capoforte Boats are high-end
Italian pedigree sport boats and yachts, that have a very distinct design. Chaparral Boats and Robalo Boats are America’s
best-selling brands of sport boats and fishing boats respectively. Italian Joker Boat leads their domestic market in sales of inflatable boats for the last 15+ years. Sundeck Yachts are retro
modern trawler yachts built in Italy to the highest specs and offer
personalization.
On the larger yacht side, Nautimar Marine went against the flow:
instead of offering another fiberglass production yacht choice,
it guides experienced owners to fully custom-built aluminum
yachts built in The Netherlands, an industry known for premium
engineering and build quality. For that, they partnered with the
Van der Valk Shipyard offering fully customizable yachts from
15m to 42m.
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Sailing Holidays is another department that started back in
2001. Almost twenty years later, in 2020, Nautimar launched a
sailing holiday portal with access to almost 10.000 yachts in 450
destinations. Found at sailing.holiday, through this, one can book
holidays that will leave you with the most memorable experiences.
For the full picture of what Nautimar Marine has to offer, and examples of delivered boats, yachts, and yachting projects, as well as
their Services, visit their website.

Nautimar Marine Ltd.
Limassol Marina, Cyprus
Tel. +357 25051210 & +357 99693633
Email: info@nautimarmarine.com
Websites: www.nautimarmarine.com & www.sailing.holiday
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HALO24 24”, RADAR
• 48 nm range from a compact 24-inch dome
• Advanced pulse compression technology with beam sharpening
• Simultaneous Dual Range operation sees both near and far
• Ultra-fast 60 RPM operation at ranges up to 1.5 nm
• VelocityTrack™ Doppler technology for collision avoidance
• Easy operation with harbour, offshore, weather, and bird modes
• MARPA target tracking (up to 10 targets, 20 in dual range)
• Ready instantly from standby
• Compatible with Vulcan R, Zeus², Zeus³, Zeus² Glass Helm and
Zeus³ Glass Helm (NOS 18.2 or higher required for all ranges)
GO9/12XSE, GO7 XSR, NSS evo2, NSS evo3, NSO evo2, NSO evo3
(NOS 18.2 or higher required for these ranges)
• Also compatible with R2009 and R3016 (NOS 18.3 required for
these models

• 48 nm εμβέλεια από ένα συμπαγές θόλο 24ων ιντσών
• Προηγμένη τεχνολογία συμπιεσμένων παλμών με βελτίωση
ακρίβειας δέσμης
• Ταυτόχρονη διπλή λειτουργία για κοντινές και μακρινές
αποστάσεις
• Τάχιστη λειτουργία στα 60 RPM για αποστάσεις έως 1.5 nm
• VelocityTrack™ Τεχνολογία Doppler για αποφυγή συγκρούσεων
• Φιλική λειτουργία με επιλογές για λιμάνια, ακτές, καιρό, και πουλιά
• Παρακολούθηση και εντοπισμός στόχων με σύστημα MARPA (μέχρι
10 στόχους , 20 σε διπλή λειτουργία)
• Ετοιμότητα λειτουργίας από αναμονή
• Συμβατό με συσκευές Navico με λειτουργικό 18.2 ή νεότερο (Vulcan,
Zeus, GO XSE, NSS, NSO, Elite, HDS)
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High performance
without compromise

A new range of high precision B&G wind sensors, designed for
cruising and club racing sailors. An evolution of B&G’s previous
sensors, developed through hours of iterative testing to provide
the best solution for sailing wind sensors. The WS300 series meets
the following design objectives:
• Reliability
• High accuracy
• High performance
• Straight-forward installation

Ανεμόμετρα υψηλής ακρίβειας, σχεδιασμένα για απαιτητικούς χρήστες. Η εξέλιξη αισθητήρων της B&G μετά από πολύωρες
δοκιμές ώστε να παρέχουν μέγιστη ποιότητα και απόδοση για ιστιοπλοΐα σε αισθητήρες ανέμου με ασύρματη σύνδεση.
Η σειρά WS300 παρέχει:
• Αξιοπιστία
• Υψηλή ακρίβεια
• Υψηλές επιδόσεις
• Εύκολη Εγκατάσταση

H5000 Pilot

• Selectable steering modes: The H5000 Pilot CPU lets you elect to
steer to Heading, Wind or Waypoint
• AWA and TWA steering: The H5000 Pilot CPU can utilise Apparent,
True or Polar wind modes for optimum performance under sail
• Intuitive and responsive: Provides gust and high-wind response
modes for rapid response to changing conditions
• Optimum course keeping Features auto response switching and
recovery mode for optimum course keeping in varying sea-states

• Επιλογές χειρισμού παρέχοντας ιδανική πλοήγηση
σύμφωνα με τις συνθήκες ανέμου
• Επιλογές πλεύσης AWA και TWA: Υπολογισμοί ανέμου (καρτεσιανό
ή πολικό) για βέλτιστη λειτουργία σε πλεύση
• Ενστικτώδης χειρισμός και Ανταπόκριση: Παρέχει υψηλή ανταπόκριση σε ριπές ανέμου με χρήσεις διαθέσιμες για γρήγορη εναλλαγή
λειτουργίας σύμφωνα με τις ραγδαίες αλλαγές συνθήκων πλεύσης
• Βελτιστοποίηση πορείας με λειτουργία αυτόματης ανταπόκρισης,
εναλλαγής και ανάκτησης

Cass Technava NAVICO distributors | Riga Fereou 4, Limassol | T: +357 25 81 99 21
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HORIZON FD 75 - THE GAME CHANGER
From the design studio of Cor D. Rover and Horizon Yachts, the FD
Series offers advanced fast displacement motoryachts that blend
modern flair with functional living and entertaining spaces. The
yachts in the FD Series are fitted to the highest standards with options for owner customization. Perhaps the most significant aspect
of the FD Series lies below the waterline, where Horizon’s proprietary High Performance Piercing Bow design, hybrid hull shape, and
tunnel design deliver efficient cruising speeds and excellent stability, while also providing increased interior volume and comfort.
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Taking its place at the entrance of a series known for its unparalleled
volume, innovative functionality and intelligent layout, the FD75 is
a remarkable achievement in terms of design and naval architecture. Intended for owner/operators, the FD75 features a raised pilothouse design that accommodates both an open bridge and a lower
helm area. The FD75 is a four-stateroom yacht, which includes a fullbeam, on-deck master stateroom fitted with an en suite and walkin closets, and three spacious staterooms comprised of a queen,
double and twin on the lower deck. Accommodations for two crew
members are found aft, and a beach club is optional.
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To achieve layout flexibility with a fullbeam, on-deck master and
maintain the volume and innovative features that define the FD
Series required thoughtful consideration and expert engineering.

For more information about the Horizon FD 75 and any other
Horizon Yacht model, please contact DYNAMIC BOATS at:
info@dynamicboats.gr or call +30 210 96 56 641.

As with every Horizon yacht, customization is embraced and encouraged. Aboard the FD75, popular options include incorporating a fully equipped beach club aft, modifying the main salon to
feature a formal dining and galley forward arrangement, or incorporating a convertible dining table to maximize the space.
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People of the sea
| Part C

Άνθρωποι της
θάλασσας | Μέρος Γ’

The sea and the vessel create a special relationship with some
people. A strong and addictive relationship that is often difficult
to break. Some may only remember the sea every summer, others
may want to build their lives around the sea or if possible, in the
sea. Therefore, some of these people will be featured in this issue
and also in future editions. People who have chosen to build their
professional lives around the sea and vessels.

Η Θάλασσα και το σκάφος δημιουργούν με κάποιους ανθρώπους
μια ξεχωριστή σχέση. Μία σχέση δυνατή και εθιστική που πολλές
φορές είναι δύσκολο να διακοπεί. Κάποιοι μπορεί να θυμούνται
την θάλασσα μόνο κάθε καλοκαίρι κάποιοι άλλοι όμως θέλουν να
χτίσουν την ζωή τους γύρω ή εάν είναι δυνατό μέσα στην θάλασσα. Κάποιους λοιπόν από αυτούς τους ανθρώπους θα παρουσιάσουμε σε αυτό το τεύχος αλλά και σε μελλοντικές εκδόσεις.
Άνθρωποι που επέλεξαν να χτίσουν την επαγγελματική τους ζωή
κοντά στην θάλασσα και τα σκάφη.

Vasilis Hadjilyras

George Apostolou

Nikolas Epiphaniou

George Mavros
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Name:

Όνομα:

Title - Company:

Τίτλος - Εταιρεία:

How and when was your relationship with the sea established?
I would say it is a... DNA relationship! The sea is an environment
that as you explore it, you discover new things. This possibility of
exploration is something that has interested me throughout time.
The sea is a living and changing field, nothing is static, but managing it requires structured thinking and solutions. In my career as
a mechanical engineer, I have had the opportunity and challenge
to choose the marine sector... At that juncture, the challenge was
intense, the decision decisive but still easy. A relatively new sector
for the Cypriot market, with many questions about its development - at that time - but simultaneously with the possibility to create a head start of experience and expertise. I felt the spark at my
first contact with mtu marine engines, then known as the marine
division of Daimler Benz, which was represented by the company I
worked for and for which I was the Service manager Cyprus wide.
During my involvement with them, there were many times when
I thought I could make the dream come true. Then, I got an offer
from another company representing two of the most famous shipyards in the world, to take over the technical department. As I said
above, it was an easy decision to make.

Πώς και πότε δημιουργήθηκε η σχέση σας με την θάλασσα;
Θα έλεγα πως είναι μια σχέση… DNA! Η θάλασσα είναι ένα περιβάλλον που όσο το εξερευνάς ανακαλύπτεις νέα πράγματα. Αυτή η
δυνατότητα της διερεύνησης είναι κάτι που με ενδιαφέρει διαχρονικά.
Η θάλασσα είναι ένα ζωντανό και μεταβαλλόμενο πεδίο, τίποτε δεν
είναι στατικά δοτό, αλλά η διαχείριση της απαιτεί δομημένη σκέψη και
λύσεις. Στην επαγγελματική μου πορεία ως μηχανολόγος μηχανικός,
είχα την ευκαιρία και την πρόκληση να επιλέξω τον τομέα σκαφών….
Σε εκείνη την χρονική συγκυρία, η πρόκληση ήταν έντονη, η απόφαση
καθοριστική αλλά και εύκολη. Ένας σχετικά νέος τομέας για την κυπριακή αγορά, με πολλά ερωτήματα για την ανάπτυξη του- τότε - αλλά
ταυτόχρονα με την δυνατότητα να δημιουργηθεί ένα προβάδισμα
εμπειρίας και εξειδίκευσης. Με πρώτη επαφή τις θαλάσσιες μηχανές
mtu, γνωστές τότε σαν το marine division της Daimler Benz, τις οποίες αντιπροσώπευε η εταιρεία που δούλευα και για τις οποίες ήμουν
Service manager παγκύπρια, ήταν ο σπινθήρας. Κατά τη διάρκεια της
ενασχόλησης μου με αυτές, πολλές ήταν οι φορές που σκεφτόμουν
πως θα μπορούσα να κάνω το όνειρο πραγματικότητα. Τότε μου
έγινε πρόταση από άλλη εταιρεία που αντιπροσώπευε δύο από τα
πιο γνωστά ναυπηγεία στον κόσμο, να αναλάβω το τεχνικό τμήμα.
Όπως είπα πιο πάνω, εύκολη απόφαση.

Vasilis Hadjilyras

Βασίλης Χατζηλύρας

AfterSales Manager (Technical
AfterSales Manager (Τεχνικός
Director)-Blue Point Yachting Ltd διευθυντής)-Blue Point Yachting Ltd
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What made you decide to pursue a profession related to the
sea and vessels?
The challenge with something new! Working with vessels in the
engineering field was an extension of my specialisation until that
particular moment of change. I believe everyone, during their professional career, is concerned about their evolution, whether they
eventually do so or not. A new pillar of specialization requires the
boldness to break out of your comfort zone and the willingness to
devote time to the new. Today, I can’t imagine myself outside of the
sea. And of course, the sea for me is the vessels themselves and the
constant focus we have as a company to provide with distinction,
quality and service to our customers.

Τι είναι αυτό που σας ώθησε στο να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα
που έχει σχέση με την θάλασσα και τα σκάφη;
Η πρόκληση με το νέο! Η ενασχόληση με τα σκάφη στον τομέα της
μηχανικής ήταν μια προέκταση της εξειδίκευσής μου, μέχρι εκείνη την
δεδομένη στιγμή της αλλαγής. Πιστεύω ο καθένας, στην διάρκεια της
επαγγελματικής του πορείας προβληματίζεται για την εξέλιξη του, είτε
το πράττει τελικά, είτε όχι. Ένας νέος πυλώνας εξειδίκευσης χρειάζεται
την τόλμη να ξεφύγεις από το comfort zone που βρίσκεσαι και την
διάθεση να αφιερώσεις χρόνο στο καινούργιο. Σήμερα, δεν μπορώ να
φανταστώ τον εαυτό μου έξω από την θάλασσα. Και βεβαίως, θάλασσα
για μένα είναι τα ίδια τα σκάφη και η συνεχής στόχευση που έχουμε
ως εταιρεία να παρέχουμε με διάκριση, ποιότητα και εξυπηρέτηση
στους πελάτες μας.

What is it that excites you most about your profession?
The ability to ensure, together with the team, that our client gets the
vessel they dream of and even more! You know, a satisfied customer
is a trite concept, but behind it there is a broad mix of different people. The key to success, which is also the exciting part, is to be able to
anticipate customer needs today and ensure that you provide them!
This requires a clear, ongoing and meaningful relationship with the
client and clearly a superior knowledge of the service you are providing.

Τι είναι αυτό που σας συναρπάζει περισσότερο στο επάγγελμα σας;
Η δυνατότητα να διασφαλίζουμε μαζί με την ομάδα, ότι ο πελάτης
μας θα έχει το σκάφος που ονειρεύεται και κάτι παραπάνω! Ξέρετε,
ο ικανοποιημένος πελάτης είναι μια κοινότυπη έννοια, αλλά πίσω
από αυτήν υπάρχει μια ευρεία σύνθεση διαφορετικών ανθρώπων. Το
κλειδί της επιτυχίας, που είναι και ταυτόχρονα και το συναρπαστικό,
είναι να μπορείς να προβλέπεις σήμερα τις ανάγκες των πελατών και
να διασφαλίζεις ότι τις παρέχεις! Αυτό απαιτεί μια καθαρή, συνεχή και
ουσιαστική σχέση με τον πελάτη και σαφώς μια ανώτερης ποιότητας
γνώση για το αντικείμενο της υπηρεσίας που παρέχεις.

What has been your professional career in the boating industry so far?
I started as a Service manager of mtu engines. Then, I took over the
management of the technical department of a company that represented two of the largest shipyards on the world map. At some
point, our company was founded, the Blue Point Yachting, where I
am the technical director.

Ποια ήταν η μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία στον τομέα
των σκαφών;
Ξεκίνησα σαν Service manager των μηχανών mtu. Μετά, ανέλαβα
τη διεύθυνση του τεχνικού τμήματος εταιρείας που αντιπροσώπευε
δύο από τα μεγαλύτερα ναυπηγεία του παγκόσμιου χάρτη. Κάποια
στιγμή ιδρύθηκε η εταιρεία μας, η Blue Point Yachting, στην οποία
είμαι τεχνικός διευθυντής.
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What is your best and worst experience with a vessel?
Always, the process of building a vessel is exciting and each process
is unique/different on its own, exactly as it is each vessel delivery
to the customer. The best moment, however, is the time when the
customer sees what they have been waiting for during all this time.
Their eyes and face reaction is everything. Seeing that joy on their
faces is the best feeling ever.
But I would say that a special moment in my career and in our company in general, was the award of the AfterSales department as the
best in our region (EMEA).
There is nothing negative that I remember vividly...so I guess that’s
a good thing!

Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη σας εμπειρία με σκάφος;
Πάντα, η διαδικασία κατασκευής ενός σκάφους είναι συναρπαστική
και κάθε μία ξεχωριστή/ διαφορετική από μόνη της, όπως και η κάθε
παράδοση σκάφους στον πελάτη. Η καλύτερη στιγμή όμως, είναι η
ώρα που ο πελάτης βλέπει αυτό που περίμενε για αρκετό καιρο. Τα
μάτια του, το πρόσωπο του είναι όλα τα λεφτά... Το να βλέπεις αυτή
τη χαρά στο πρόσωπο, είναι ό,τι καλύτερο.
Θα έλεγα όμως ότι μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα μου και γενικά
της εταιρείας μας, ήταν η βράβευση του τμήματος AfterSales σαν το
καλύτερο της περιοχής μας (EMEA).
Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό που να θυμάμαι έντονα...οπότε υποθέτω
αυτό είναι καλό!

Before 2008, few people believed in the booming of Yachting
sector in Cyprus. Do you think this growth will continue in the
future?
I definitely believe it! Cyprus is in a key geographical location and
as an island, combined with other factors, it provides an ideal environment for investment in the wider marine sector. The Yachting
sector has seen rapid growth in recent years and the creation of
marinas has played a fundamental role in this. Of course, there are
many things still to come, both in terms of infrastructure and other.
What is currently being recorded and of value, is that Yachting has
a growing audience of its own, both locally and internationally. This
as a given, provides the sector growth potential, where with smart
investment and management framework it can boost the market
and the country. With the right moves, Yachting can become an integral part of a portion of the population much larger than what is
currently recorded.

Πριν από το 2008 λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν στην αλματώδη
άνθιση του τομέα του Yachting στην Κύπρο. Πιστεύετε ότι θα
συνεχίσει αυτή η ανάπτυξη και στο μέλλον;
Ακράδαντα το πιστεύω! Η Κύπρος βρίσκεται σε ένα κομβικό γεωγραφικό σημείο και ως νησί, παρέχει συνδυαστικά με άλλα δεδομένα, ένα
ιδανικό περιβάλλον επενδύσεων στη θάλασσα ευρύτερα. Ο τομέας
του Yachting έχει μια ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και σε
αυτό έπαιξε θεμελιώδη ρόλο η δημιουργία των μαρίνων. Βεβαίως
υπάρχουν πολλά πράγματα που αναμένεται να γίνουν ακόμη, τόσο σε
επίπεδο υποδομών, όσο και άλλων. Αυτό που σήμερα καταγράφεται
και έχει αξία είναι ότι το Yachting έχει ένα αναπτυσσόμενο δικό του
κοινό, τόσο τοπικά όσο και διεθνώς. Αυτό ως δεδομένο δίνει την
αναπτυξιακή δυνατότητα του τομέα, όπου με έξυπνες επενδύσεις και
διαχειριστικό πλαίσιο μπορεί να δώσει ώθηση στην αγορά και στην
χώρα. Με σωστές κινήσεις το Yachting μπορεί να γίνει αναπόσπαστο
μέρος μιας μερίδας του πληθυσμού, πολύ μεγαλύτερης από αυτήν
που καταγράφεται σήμερα.
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I believe that with the completion of the maritime spatial planning
of Cyprus, which is currently underway, new openings will be created.
Of course, there is much to be done on the right basis, to modernise the legislation with an orientation that is exclusively for yachting
and not in common with commercial vessels, to resolve the VAT issues for beneficiaries and several other things.

Εκτιμώ ότι με την ολοκλήρωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της Κύπρου, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη, θα δημιουργηθούν
και νέα ανοίγματα.
Βεβαίως υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν σε σωστές βάσεις, να
εκσυχρονιστούν οι νομοθεσίες με προσανατολισμό που να αφορά
αποκλειστικά το yachting και όχι από κοινού με τα εμπορικά πλοία,
να επιλυθούν θέματα ΦΠΑ σε δικαιούχους και αρκετά άλλα.

In your opinion, what are the biggest problems facing the
Yachting sector in Cyprus and what could be changed?
With the new marinas a big step has been taken. As I mentioned
above, there is a need to modernise the legislation for the yachting sector. We also need to start being more open-minded with the
people who come to our island.
And something the market definitely needs is more technicians.
Yachting has different requirements from the commercial marine
sector which creates the need for specific specialisations.

Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα μεγαλύτερα προβλήματα τα
οποία αντιμετωπίζει ο τομέας του Yachting στην Κύπρο και τι θα
μπορούσε να αλλάξει;
Με τις νέες μαρίνες έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα. Όπως ανάφερα πιο
πάνω, χρειάζεται εκσυχρονισμός των νομοθεσιών για το τομέα του
yachting. Επίσης, πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε πιο ανοικτόμυαλοι
με τον κόσμο που έρχεται στο νησί μας.
Και κάτι που σίγουρα χρειάζεται η αγορά είναι περισσότεροι τεχνικοί.
Το yachting έχει διαφορετικές απαιτήσεις από τον εμπορικό τομέα
της θάλασσας γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη για συγκεκριμένες
εξειδικεύσεις.

We are already 2+ years into the pandemic. What are the main
problems caused by the Coronavirus and what has changed in
the way Yachting businesses operate?
As strange as it sounds, the supply of spare parts is something that
affects the whole supply chain, whether it is called a new vessel
build, repair or upgrade. After that, everything follows as a chain reaction.

Μετράμε ήδη 2+ χρόνια με την πανδημία. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που προκάλεσε ο Κορωνοϊός και τι άλλαξε
στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με
το Yachting;
Όσο και αν ακούγεται περίεργο, η προμήθεια ανταλλακτικών είναι κάτι
που επηρεάζει όλη την αλυσίδα παροχής, είτε αυτό λέγεται καινούργιο
χτίσημο σκάφους, είτε επισκευή, είτε αναβάθμιση. Μετά από αυτό,
όλα ακολουθούν σαν αλυσιδωτή αντίδραση.
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Do you think that this period is more difficult than the 2013
crisis?
I think so! In 2013 the crisis had a clearer economic character. The
pandemic crisis has had a profound effect on the psyche of people, regardless of their social or economic profile. People have been
forced to manage values that until now were taken for granted, such
as health. We faced a situation that had elements of the uncontrollable; we did not know whether we would be on the move tomorrow
or not. All these, change priorities or create new priorities. Before
the pandemic, the logic of saving was much more prevalent. Today
we are seeing a global phenomenon that wants people to invest in
choices that make them feel good. There have been and are many
analyses on the subject. Also in 2013 it was about something local.
Now we are talking about a global crisis.

Θεωρείτε ότι αυτή η περίοδος είναι δυσκολότερη από την κρίση
του 2013;
Εκτιμώ πως ναι! Το 2013 η κρίση είχε ένα πιο ξεκάθαρο οικονομικό
χαρακτήρα. Η κρίση που δημιουργήθηκε λόγω πανδημίας έχει επηρεάσει βαθιά την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, ανεξάρτητα του
κοινωνικού ή του οικονομικού τους προφίλ. Ο κόσμος υποχρεώθηκε να διαχειριστεί αξίες που έως σήμερα θεωρούνταν δεδομένες,
όπως η υγεία. Βρέθηκε ενώπιον μιας συγκυρίας που είχε στοιχεία του
ανεξέλεγκτου, δεν ξέραμε αν αύριο κυκλοφορούμε ή όχι. Όλα αυτά
αλλάζουν τις προτεραιότητες ή δημιουργούν νέες προτεραιότητες.
Πριν την πανδημία κυριαρχούσε η λογική της αποταμίευσης πολύ
περισσότερο. Σήμερα παρατηρούμε παγκόσμια ένα φαινόμενο που
θέλει τον κόσμο να επενδύει σε επιλογές που τον κάνουν να αισθάνεται
ωραία. Έχουν γίνει και γίνονται πολλές αναλύσεις στο θέμα. Επίσης το
2013 ήταν περίπου κάτι τοπικό. Τώρα μιλάμε για παγκόσμια κρίση.

During the pandemic there was a 25% increase in superyacht
orders. Do you think this action will continue? What do you
think will change in the yachting industry?
I estimate that it will not continue. Manufacturing requires raw materials, which have now become more difficult to obtain. Also, the
circumstances seem to be changing. This sector is particularly sensitive. I believe that in the coming years, there will be a significant
upturn in maintenance/reconstruction/upgrade services.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε αύξηση 25%
στις παραγγελίες των superyachts. Πιστεύετε θα συνεχίσει αυτή
η δράση; Τι πιστεύετε θα αλλάξει στον χώρο των σκαφών;
Εκτιμώ ότι δεν θα συνεχίσει. Η κατασκευή απαιτεί πρώτες ύλες, οι
οποίες πλέον έγιναν πιο δυσεύρετες. Επίσης, οι συγκυρίες φαίνεται
να αλλάζουν. Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος. Πιστεύω ότι
στα επόμενα χρόνια, θα υπάρχει σημαντική άνοδος στις υπηρεσίες
συντήρησης/ ανακατασκευής/ αναβάθμισης.
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How and when was your relationship with the sea established?
Being originally from Limassol, the constant friction with the wet element made me love the sea, but it never crossed my mind to make it
my profession. About 22 years ago I got into sailing and while looking
for sailing schools, which at that time did not exist or were not developed in Cyprus, I decided to go to a school in Greece. After 4 months
of training, I returned back with my sailing diploma without having
the slightest thought of becoming a professional sailor again.

Πώς και πότε δημιουργήθηκε η σχέση σας με την θάλασσα;
Ως Λεμεσιανός, η συνεχής τριβή με το υγρό στοιχείο με ώθησε στο
να αγαπήσω τη θάλασσα, ποτέ όμως δεν πέρασε από το μυαλό μου
να το κάνω επάγγελμα. Πριν περίπου 22 χρόνια ασχολήθηκα με την
ιστιοπλοΐα και ψάχνοντας για σχολές ιστιοπλοΐας, που εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν ή δεν ήταν ανεπτυγμένες στην Κύπρο, αποφάσισα
να πάω σε μια σχολή στην Ελλάδα. Μετά από 4 μήνες εκπαίδευσης
επέστρεψα πίσω με το δίπλωμα ιστιοπλοΐας δίχως να έχω πάλι την
παραμικρή σκέψη για επαγγελματική ενασχόληση με το αντικείμενο.

What made you decide to pursue a profession related to the
sea and vessels?
After completing my sailing diploma in Greece, some contacts I had
with people who were professionally involved with vessels, prompted
me to take the first step in getting involved exclusively with inflatable
boats in the beginning. That was in 2001 and then, I started my professional journey until today.

Τι είναι αυτό που σας ώθησε στο να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα που έχει σχέση με την θάλασσα και τα σκάφη;
Μετά την ολοκλήρωση του διπλώματος ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα,
ορισμένες επαφές που είχα με ανθρώπους που ασχολούνταν επαγγελματικά με τα σκάφη με ώθησαν έτσι ώστε να κάνω το πρώτο
βήμα στο να εμπλακώ αποκλειστικά στην αρχή με το φουσκωτό
σκάφος. Αυτό έγινε το 2001 και μετέπειτα άρχισε η πορεία μου
μέχρι και σήμερα.

George Apostolou
Managing Director
of Motonautica Cyprus

102

Γιώργος Αποστόλου
Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας Motonautica Cyprus

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

What is it that excites you most about your profession?
What excites me most is the fact of being involved with a subject that
is intrinsically exciting and gives you the opportunity to explore “new
seas”.

Τι είναι αυτό που σας συναρπάζει περισσότερο στο επάγγελμα σας;
Αυτό που με συναρπάζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι έχεις
εμπλοκή με ένα αντικείμενο που είναι εκ των πραγμάτων συναρπαστικό και σου δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσεις «νέες θάλασσες».

What has been your professional career in the boating industry so far?
My professional career started in 2001 with the representation of “Orizon” inflatable boats in Cyprus. In the process, the inflatable boats of
the Greek company “Mostro” and “Topline” were added to our range.
After the events with the global economic crisis in 2008, we switched
to Italian inflatable boats and since then we are representatives of the
Italian company “MV Marine”. We are constantly enriching our range
with relevant products such as the inflatable boats of “Zar Mini” and
the vertical pneumatic flaps of “Hydrotab”.

Ποια ήταν η μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία στον τομέα
των σκαφών;
Η επαγγελματική μου πορεία άρχισε το 2001 με την αντιπροσώπευση
των φουσκωτών σκαφών «Orizon» στην Κύπρο. Στην πορεία προστέθηκαν στην γκάμα μας επίσης τα φουσκωτά της ελληνικής εταιρείας
«Mostro» και της «Topline». Μετά τα γεγονότα με την παγκόσμια
οικονομική κρίση το 2008 μεταπηδήσαμε στο Ιταλικό φουσκωτό σκάφος και από τότε είμαστε αντιπρόσωποι της Ιταλικής «MV Marine».
Εμπλουτίζουμε συνεχώς την γκάμα μας με σχετικά προϊόντα όπως
με τα φουσκωτά σκάφη της «Zar Mini» και τα κάθετα πνευματικά
φλαπς της «Hydrotab».

What is your best and worst experience with a vessel?
The best vessel experience I had was a trip to Kastelorizo with a group
of friends. The conditions we had and the great company, made the
trip spectacular and an enjoyable experience. Now the worst experience was as for any sailor, the weather conditions. Specifically on a trip
again to the Greek islands, we reached borderline points with our lives
in danger due to the extremely bad weather conditions...but that’s all
in the “game”.

Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη σας εμπειρία με
σκάφος;
Η καλύτερη εμπειρία με σκάφος ήταν ένα ταξίδι μας στο Καστελόριζο
με την παρέα. Οι συνθήκες που είχαμε και η παρέα έκανε το ταξίδι
εντυπωσιακό και μια ευχάριστη εμπειρία. Η χειρότερη τώρα εμπειρία
ήταν όπως για κάθε ναυτικό οι καιρικές συνθήκες. Συγκεκριμένα
σε ένα ταξίδι πάλι στα ελληνικά νησιά, φτάσαμε σε οριακά σημεία
με κίνδυνο τη ζωή μας λόγω των πάρα πολύ άσχημων καιρικών
συνθηκών…αλλά αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι.

Before 2008, few people believed in the booming of Yachting
sector in Cyprus. Do you think this growth will continue in the
future?
I believe that under certain circumstances the yachting sector in
Cyprus will have a continued growth and boom as long as there is
a common policy on the part of the state and the private sector to
promote a more professional profile to the outside world. The aim is
to have a stronger and more qualitative basis to build something substantial and lasting.

Πριν από το 2008 λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν στην αλματώδη
άνθιση του τομέα του Yachting στην Κύπρο. Πιστεύετε ότι θα
συνεχίσει αυτή η ανάπτυξη και στο μέλλον;
Πιστεύω ότι υπό ορισμένες συνθήκες ο τομέας του Yachting στην
Κύπρο θα έχει μια συνεχόμενη ανάπτυξη και άνθιση φτάνει να υπάρξει μια κοινή πολιτική από μέρους του κράτους και των ιδιωτών έτσι
ώστε να προωθήσουμε προς τα έξω ένα πιο επαγγελματικό προφίλ.
Σκοπός είναι να αποκτήσουμε πιο γερές και πιο ποιοτικές βάσεις για
να κτίσουμε το κάτι ουσιαστικό και διαχρονικό.
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In your opinion, what are the biggest problems facing the
Yachting sector in Cyprus and what could be changed?
In my opinion, one of the biggest problems the yachting sector is
facing in Cyprus, is the lack of space to dock vessels. Currently, specific projects have been announced or are underway, such as the Ayia
Napa Marina and announcements have been made for the Larnaca
Marina and the Paralimni Marina. This will alleviate the problem but
again, the lack of berths for the many vessels that exist is a serious
problem.

Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα μεγαλύτερα προβλήματα τα
οποία αντιμετωπίζει ο τομέας του Yachting στην Κύπρο και τι
θα μπορούσε να αλλάξει;
Κατά τη γνώμη μου ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας του Yachting στην Κύπρο είναι η έλλειψη χώρου
ελλιμενισμού σκαφών. Αυτή την περίοδο έχουν ανακοινωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεκριμένα έργα όπως η Μαρίνα της Αγίας
Νάπας και έχουν γίνει εξαγγελίες για τη Μαρίνα της Λάρνακας και
τη Μαρίνα του Παραλιμνίου. Αυτό θα μετριάσει το πρόβλημα αλλά
και πάλι η έλλειψη θέσεων ελλιμενισμού για τα πολλά σκάφη που
υπάρχουν αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα.

We are already 2+ years into the pandemic. What are the main
problems caused by the Coronavirus and what has changed in
the way Yachting businesses operate?
The problems created due to Coronavirus not only in Cyprus but
worldwide, was the shortage of raw materials which resulted in serious delays in the deliveries of vessels, engines and marine equipment.
This caused several sales to be lost, affecting the yachting sector in
general.

Μετράμε ήδη 2+ χρόνια με την πανδημία. Ποια είναι τα κυριότερα
προβλήματα που προκάλεσε ο Κορωνοϊός και τι άλλαξε στον τρόπο
λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το Yachting;
Τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν λόγω Κορωνοϊού όχι μόνο
στην Κύπρο αλλά παγκοσμίως ήταν η έλλειψη που παρουσιάστηκε
στις πρώτες ύλες που αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις σοβαρές καθυστερήσεις στις παραδόσεις σκαφών, κινητήρων και εξοπλισμού σκαφών.
Αυτό προκάλεσε το να χαθούν αρκετές πωλήσεις επηρεάζοντας
γενικά τον τομέα τους.

Do you think that this period is more difficult than the 2013
crisis?
The 2013 crisis was seen as a milestone in the financial life of Cyprus.
This period has a different aspect, in the sense that due to geopolitical
changes - especially with the Russia-Ukraine war - the short and long
term forecasts are not promising. But I believe that with a collective
effort from all parties involved, we can overcome this as well.

Θεωρείτε ότι αυτή η περίοδος είναι δυσκολότερη από την κρίση
του 2013;
Η κρίση του 2013 θεωρήθηκε ως ορόσημο στο χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι της Κύπρου. Αυτή η περίοδος έχει μια διαφορετική
όψη, υπό την έννοια ότι λόγω των γεωπολιτικών αλλαγών ειδικά με
τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες. Πιστεύω όμως ότι με
συλλογική προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους μπορούμε
να το ξεπεράσουμε και αυτό.

During the pandemic there was interest and an increase in orders for vessels. Do you think this action will continue? What
do you think will change in the vessel industry?
There has indeed been a lot of interest in buying a vessel over the last
two and a half years, but the problem that has arisen, has been the
delays in processing orders. We believe that the interest will continue,
adapted to the new market conditions.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε ενδιαφέρον και
αύξηση στις παραγγελίες των σκαφών. Πιστεύετε θα συνεχίσει
αυτή η δράση; Τι πιστεύετε θα αλλάξει στον χώρο των σκαφών;
Όντως παρατηρήθηκε μεγάλο ενδιαφέρον για αγορά σκάφους τα
τελευταία δυόμιση χρόνια, το πρόβλημα όμως που παρουσιάστηκε ήταν οι καθυστερήσεις στην διεκπεραίωση των παραγγελιών.
Πιστεύουμε ότι το ενδιαφέρον θα συνεχιστεί, προσαρμοσμένο στα
νέα δεδομένα της αγοράς.
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How and when was your relationship with the sea established?
My relationship with the sea started from the day I was born, following
the family love. From the age of 5 years old I was a sailing athlete at
the Famagusta Nautical Club in the Optimist category and then in the
470Olympic category. Even today, I am still involved in racing sailing
with large vessels.

Πώς και πότε δημιουργήθηκε η σχέση σας με την θάλασσα;
Η σχέση μου με την θάλασσα ξεκίνησε από την ημέρα που γεννήθηκα, ακολουθώντας την οικογενειακή αγάπη. Από την ηλικία των
5 χρονών ήμουν αθλητής ιστιοπλοΐας στον Ναυτικό Όμιλο Αμμοχώστου στην κατηγορία Optimist και μετά στην Ολυμπιακή κατηγορία
470. Ακόμη και σήμερα ασχολούμαι με την αγωνιστική ιστιοπλοΐα
με μεγάλα σκάφη.

What made you decide to pursue a profession related to the
sea and vessels?
Basically, apart from my love for the sea, which is a way of life, my
knowledge and the experiences I had as well as the lack of services
in the yachting sector, prompted me, after finishing my studies and
returning to Cyprus in 1996, to create the Interyachting company with
other sailing friends. At that time, very few people were involved with
the sea and many friends and acquaintances wanted to get involved
with it, but there was no way. We started with a sailing/boating school
and with vessel sales. Then we moved on to charters, one thing led
to another and we expanded into other activities and services in the
industry.

Τι είναι αυτό που σας ώθησε στο να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα που έχει σχέση με την θάλασσα και τα σκάφη;
Βασικά εκτός από την αγάπη μου για την θάλασσα που είναι και
τρόπος ζωής, οι γνώσεις μου και οι εμπειρίες που είχα καθώς και
η έλλειψη υπηρεσιών στο χώρο του yachting με ώθησαν, με το
πέρας των σπουδών μου και επιστρέφοντας στην Κύπρο το 1996
να δημιουργήσω την Interyachting με άλλους φίλους ιστιοπλόους.
Τότε πολύ λίγος κόσμος ασχολείτο με την θάλασσα και αρκετοί
φίλοι και γνωστοί ήθελαν να εμπλακούν με την θάλασσα αλλά δεν
υπήρχε κάποιος τρόπος. Ξεκινήσαμε με σχολή Ιστιοπλοΐας / Ναυσιπλοΐας και πωλήσεις σκαφών. Μετά προχωρήσαμε με ναυλώσεις
και το ένα πράγμα έφερε το άλλο και επεκταθήκαμε και σε άλλες
δραστηριότητες και υπηρεσίες του χώρου.

What is it that excites you most about your profession?
I am fascinated to see the happiness and pleasure that the sea gives
to people as a result of the high level of services we offer. The joy of
buying and delivering a new vessel or the pleasure of chartering one.

Τι είναι αυτό που σας συναρπάζει περισσότερο στο επάγγελμα σας;
Με συναρπάζει να βλέπω την χαρά και την απόλαυση που δίνει η
θάλασσα στους ανθρώπους ως αποτέλεσμα του υψηλού επιπέδου
των υπηρεσιών που προσφέρουμε. Την χαρά που δίνει η αγορά και
η παράδοση ενός καινούργιου σκάφους ή και την ευχαρίστηση από
τη ναύλωση σκάφους.
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What has been your professional career in the boating industry so far?
I have been involved in yachting professionally for the last 26 years.
More specifically in sales with dealerships of new and used vessels.
INTERYACHTING LTD is one of the first yachting companies in Cyprus.
It covers all aspects of yachting. On vessel sales, we are the dealers
of BAVARIA YACHTS, NAUTITECH CATAMARANS, FOUNTAING PAJOT
and HIGHFIELD BOATS. In the last year we started the construction
of AQUA boats, offering two modern 6 and 9 meter speedboats with
boat charters in Cyprus and abroad. We also have a School of navigation and sailing, we provide Yacht management services, and daily
Catamaran cruises in Protaras and Corfu.

Ποια ήταν η μέχρι τώρα επαγγελματική σας πορεία στον τομέα
των σκαφών;
Τα τελευταία 26 χρόνια ασχολούμαι με το yachting επαγγελματικά. Πιο συγκεκριμένα στις πωλήσεις με αντιπροσωπίες καινούργιων
σκαφών και μεταχειρισμένων. Η INTERYACHTING LTD είναι από τις
πρώτες εταιρείες yachting στην Κύπρο. Καλύπτει όλες τις πτυχές του
yachting. Πωλήσεις σκαφών, είμαστε αντιπρόσωποι της BAVARIA
YACHTS, NAUTITECH CATAMARANS, FOUNTAING PAJOT, HIGHFIELD
BOATS. Τον τελευταίο χρόνο ξεκινήσαμε την κατασκευή των AQUA
boats προσφέροντας δυο μοντέρνα ταχύπλοα σκάφη 6 και 9 μέτρων
με ναυλώσεις σκαφών στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Σχολή ναυσιπλοΐας και ιστιοπλοΐας. Υπηρεσίες yacht management, και τις ημερήσιες
κρουαζιέρες με το Catamaran στον Πρωταρά και στην Κέρκυρα.

What is your best and worst experience with a vessel?
At sea I could not say I had a bad experience. There may have been
moments of bad conditions or minor incidents, but looking back they
all became experiences and lessons learned and in the end, stories
that are great. One of the best experiences is my participation in sailing competitions, the Barcelona Olympics in 1992 and the Atlanta
Olympics in 1996, participations in international and Mediterranean
races, World and European Championships that gave me the opportunity to travel to different parts of the world, with different weather
conditions.

Ποια είναι η καλύτερη και ποια η χειρότερη σας εμπειρία με
σκάφος;
Στην θάλασσα δεν θα μπορούσα να πω ότι είχα άσχημη εμπειρία.
Μπορεί να υπήρξαν στιγμές με άσχημες συνθήκες ή μικροεπεισόδια
αλλά αναπολώντας πίσω γίνονται όλες εμπειρίες και μαθήματα και
στο τέλος ιστορίες που είναι ωραίες. Από τις καλύτερες εμπειρίες είναι
η συμμετοχή μου σε αγώνες ιστιοπλοΐας, στους Ολυμπιακούς αγώνες
της Βαρκελώνης το 1992 και της Άτλαντας το 1996, συμμετοχές σε
διεθνείς και Μεσογειακούς αγώνες, Παγκόσμια και Πανευρωπαϊκά
πρωταθλήματα, δίνοντας μου την ευκαιρία να ταξιδεύσω σε διάφορα
μέρη του κόσμου, με διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Before 2008, few people believed in the booming of Yachting
sector in Cyprus. Do you think this growth will continue in the
future?
Yes, I certainly believe that this growth will continue, as more and
more people choose the sea. Also, the offer of more mooring positions and the fact that foreigners are moving permanently to the island, definitely helps the growth.

Πριν από το 2008 λίγοι ήταν αυτοί που πίστευαν στην αλματώδη
άνθιση του τομέα του Yachting στην Κύπρο. Πιστεύετε ότι θα
συνεχίσει αυτή η ανάπτυξη και στο μέλλον;
Ναι σίγουρα πιστεύω ότι αυτή η ανάπτυξη θα συνεχιστεί, καθώς όλο
και περισσότερος κόσμος μπαίνει στην θάλασσα. Επίσης η προσφορά
περισσοτέρων θέσεων ελλιμενισμού και η μετακόμιση ξένων στο
νησί σίγουρα βοηθούν στην ανάπτυξη.
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There will always be problems, especially in a rapidly growing industry. In general, I notice that there is a lack of maritime education, a lack
of knowledge of how to do projects on the coast to help sea lovers.
Generally there is fear and scepticism. For example, no permits are given to individuals or companies to operate by offering services. Permits
are not given to make docks, ramps or small harbours to help vessels.
A classic example is Croatia, where they gave permits and facilities to
private individuals and at the moment it is one of the most famous
destinations in the world. Also in America they give permits to create
reefs and docks.
We definitely need to create legislation on yachting and create a
proper framework. Also there are shortages of skilled people such as
engineers, electricians and crews.

Ποια είναι κατά την γνώμη σας τα μεγαλύτερα προβλήματα τα
οποία αντιμετωπίζει ο τομέας του Yachting στην Κύπρο και τι
θα μπορούσε να αλλάξει;
Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, ιδίως σε μία βιομηχανία που αναπτύσσεται ραγδαία. Γενικά παρατηρώ ότι δεν υπάρχει η ναυτική
παιδεία, η γνώση στο να γίνουν έργα στις ακτές για να βοηθούν τους
λάτρεις της θάλασσας. Γενικά υπάρχει φοβία και σκεπτικισμός. Για
παράδειγμα δεν δίνονται άδειες για να δραστηριοποιηθούν άτομα
ή εταιρείες προσφέροντας υπηρεσίες. Δεν δίνονται άδειες για να
γίνουν αποβάθρες, ράμπες ή μικρά λιμανάκια που να βοηθούν τα
σκάφη. Κλασικό παράδειγμα η Κροατία που έδωσαν άδειες και διευκολύνσεις σε ιδιώτες και αυτή την στιγμή είναι ένας από τους πιο
γνωστούς προορισμούς στον κόσμο. Επίσης στην Αμερική δίνουν
άδειες για δημιουργία υφάλων, αποβάθρων.
Χρειάζεται σίγουρα δημιουργία νομοθετημάτων σχετικά με το
yachting και δημιουργία ενός σωστού πλαισίου. Επίσης οι ελλείψεις
ειδικευμένων ατόμων όπως μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και πληρώματα.

We are already 2+ years into the pandemic. What are the main
problems caused by the Coronavirus and what has changed in
the way Yachting businesses operate?
Despite the well-known problems created by the pandemic, which
affected the yachting sector as well, I notice that people’s behaviour
has changed. I see that many people are spending money more easily, they are going on holidays and they are purchasing vessels. This
increased demand, combined with the shortage of raw materials in
various materials, has resulted in the delayed delivery of vessels.

Μετράμε ήδη 2+ χρόνια με την πανδημία. Ποια είναι τα κυριότερα
προβλήματα που προκάλεσε ο Κορωνοϊός και τι άλλαξε στον τρόπο
λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται με το Yachting;
Παρόλα τα γνωστά προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την πανδημία τα οποία είναι και στο yachting, παρατηρώ ότι η συμπεριφορά
του κόσμου έχει αλλάξει. Βλέπω ότι αρκετοί ξοδεύουν πιο ευκολά,
πάνε διακοπές και προχωρούν με αγορές σκαφών. Αυτή η αυξημένη
ζήτηση, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρώτων υλών σε διάφορα
υλικά, είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση τη παράδοση σκαφών.

Do you think that this period is more difficult than the 2013
crisis?
No, I think people are tired of the pandemic and are moving on to
shopping, travelling and generally doing things that please them.

Θεωρείτε ότι αυτή η περίοδος είναι δυσκολότερη από την κρίση
του 2013;
Όχι, πιστεύω ότι ο κόσμος έχει κουραστεί με την πανδημία και προχωράει με αγορές, ταξίδια και γενικά πράγματα που τον ευχαριστούν.

During the pandemic there was a 25% increase in superyacht
orders. Do you think this action will continue? What do you
think will change in the yachting industry?
The whole industry is seeing interest and increases in orders. It is not
only in Superyachts that we are seeing this increase and I really believe
that this action will continue.
My concern is with the shortages of raw materials and delays in shipyard deliveries.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας παρατηρήθηκε αύξηση 25%
στις παραγγελίες των superyachts. Πιστεύετε θα συνεχίσει αυτή
η δράση; Τι πιστεύετε θα αλλάξει στον χώρο των σκαφών;
Όλη η βιομηχανία βλέπει ενδιαφέρον και αυξήσεις στις παραγγελίες.
Δεν είναι μόνο στα Superyachts που παρατηρείται αυτή η αύξηση
και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτή η δράση.
Η ανησυχία μου είναι με τις ελλείψεις των πρώτων υλών και τις
καθυστερήσεις στις παραδώσεις των Ναυπηγείων.
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Director of
G.D. MAVROS
MARINE
UPHOLSTERY

Γιώργος Μαύρος
Διευθυντής
G.D. MAVROS
MARINE
UPHOLSTERY

A life “flooded”
by the sea With George Mavros

Μια ζωή «πλημμυρισμένη»
από θάλασσα Με τον Γιώργο Μαύρο

If one could say that his life is full of experiences at sea, it would
be Mr. George Mavros. Besides, “Mavros” is not just a nickname but
there is a whole story behind that, since the world knows him by
that name. He is the director of G.D. MAVROS MARINE UPHOLSTERY,
a company that specializes in the field of Yachting, manufacturing
upholstery, awnings and sails repairs for all kinds of boats, from the
smallest to the largest yachts.

Αν θα μπορούσε κανείς να πει ότι η ζωή του είναι γεμάτη από εμπειρίες
στη θάλασσα αυτός θα ήταν ο κος. Γιώργος Μαύρος. Και το Μαύρος
δεν είναι απλά ένα παρατσούκλι αλλά μια ολόκληρη ιστορία πίσω από
αυτόν, μιας και ο κόσμος τον γνωρίζει με αυτό το όνομα. Πρόκειται για
τον διευθυντή της εταιρείας G.D. MAVROS MARINE UPHOLSTERY, μια
εταιρεία που ειδικεύεται στον τομέα του Yachting, κατασκευάζοντας
ταπετσαρίες, τέντες αλλά και επιδιορθώσεις πανιών για κάθε είδους
σκάφος, από το πιο μικρό μέχρι και το πιο μεγάλο γιοτ.

His love for the sea gave him the tools to start from scratch and
eventually succeed in what he does. So, eight questions were
more than enough to understand that success for George Mavros
was one-way and that difficulties are for those who know how to
face them.

Η αγάπη του για τη θάλασσα, του έδωσε τα εφόδια να ξεκινήσει από το
μηδέν και εν τέλει να πετύχει σε αυτό που κάνει. Έτσι, οκτώ ερωτήσεις
ήταν υπεραρκετές για να καταλάβουμε ότι η επιτυχία για τον Γιώργο
Μαύρο ήταν μονόδρομος και ότι οι δυσκολίες είναι γι’ αυτούς που
ξέρουν να τις αντιμετωπίζουν.
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- Your relationship with the sea and especially with Yachting
goes back more than 40 years. Tell us exactly when this relationship started and how it started.

- Η σχέση σας με τη θάλασσα και ειδικότερα με το Yachting
μετράει πάνω από 40 χρόνια. Πείτε μας πότε ακριβώς ξεκίνησε
η σχέση αυτή και με ποιον τρόπο.

From the young age of about 10 years old, I was going fishing in my
hometown, Famagusta. I had no money for rods and equipment.
So I would take rods from the river and turn them into fishing rods.
I remember that for bait, I took various materials I found in the sea.
from the already used belongings of other fishermen. For example,
fishing lines and hooks from the used ones of other fishermen and
from there I created my own equipment.

Από μικρή ηλικία περίπου από 10 χρονών πήγαινα για ψάρεμα στην
γενέτειρά μου, την Αμμόχωστο. Δεν είχα καθόλου λεφτά για καλάμια και
εξοπλισμό. Έτσι έπαιρνα καλάμια από τον ποταμό και τα μετέτρεπα σε
καλάμια ψαρέματος. Θυμάμαι ότι για δολώματα έπαιρνα διάφορα υλικά
που έβρισκα στη θάλασσα. Για παράδειγμα μισίνες και αγκίστρια έβρισκα
από τα χρησιμοποιημένα άλλων ψαράδων και από εκεί δημιουργούσα
τον δικό μου εξοπλισμό.

In 1972, during my military service I started diving. In fact, I would
say that an important life experience was the story I had in the army.
During the war of 1974, together with my good friend Kostakis
Mouchtaris, who unfortunately is no longer alive, we managed to
rescue seven National Guards who were trapped in their watchtower, in the glass tower on the walls of Famagusta. Specifically, during
the Turkish invasion, communication with the guards had been cut
off due to the occupation of the port by the Turks, so Kostakis and I
swam across the port of Famagusta at night carrying cables to the
watchtower and eventually we managed to connect underwater, a
telephone communication with the seven guards.

Το 1972, κατά τη διάρκεια του στρατού ξεκίνησα τις καταδύσεις. Μάλιστα σημαντική εμπειρία ζωής θα έλεγα ότι ήταν η ιστορία που είχα
στο στρατό. Κατά τη διάρκεια του πολέμου το 1974 μαζί με τον καλό
μου φίλο Κωστάκη Μουχτάρη, ο οποίος δυστυχώς δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, καταφέραμε να σώσουμε επτά εθνοφρουρούς που είχαν
εγκλωβιστεί στο παρατηρητήριό τους, στον γυάλινο πύργο στα τείχη της
Αμμοχώστου. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής η
επικοινωνία με τους εθνοφρουρούς είχε αποκοπεί λόγω της κατάληψης
του λιμανιού από τους Τούρκους, έτσι εγώ και ο Κωστάκης διασχίσαμε
κολυμπώντας νύκτα το λιμάνι της Αμμοχώστου μεταφέροντας καλώδια
στο παρατηρητήριο και εν τέλει καταφέραμε να συνδέσουμε υποβρύχια,
τηλεφωνική επικοινωνία με τους επτά εθνοφρουρούς.
Έχω να σας πω ότι ακόμη ασχολούμαι με τις καταδύσεις μιας και είμαι
εκπαιδευτής καταδύσεων εδώ και 30 χρόνια κάτι το οποίο κάνω με
πολλή αγάπη αφιλοκερδώς.

I have to tell you that I am still involved in diving as I have been a
diving instructor for 30 years which I do with great love and free
of charge.
Now, regarding the business part in Yachting, I was not involved
from my first steps with the upholstery of boats. In particular, when
I finished the primary school, I worked as an employee in upholstery not for boats but for furniture in general. I did this for about
2 years. Later, having the experience of this art, I also started to
create wallpapers for boats. It was something that one could say I
predicted that would be in demand, so I did it and it worked.

Τώρα όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι στο Yachting, δεν
ασχολήθηκα από τα πρώτα μου βήματα με τις ταπετσαρίες των
σκαφών. Συγκεκριμένα όταν τελείωσα το δημοτικό δούλεψα ως
υπάλληλος σε ταπετσαρίες όχι όμως για σκάφη αλλά γενικά επίπλων. Αυτό το έκανα για 2 χρόνια περίπου. Αργότερα έχοντας και
την εμπειρία της τέχνης αυτής, ασχολήθηκα και με τη δημιουργία
ταπετσαριών για σκάφη. Ήταν κάτι που θα μπορούσε να πει κανείς
ότι προέβλεψα ότι θα έχει ζήτηση, έτσι το έκανα και πέτυχε.
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- Your company is considered as one of the most specialized
in the Cypriot market in terms of services for boat upholstery
and sails. Is this something that has emerged through the
years or something you have pursued as a company?

- Η εταιρεία σας θεωρείται ως μια από τις πιο εξειδικευμένες στην
Κυπριακή αγορά όσον αφορά τις υπηρεσίες για ταπετσαρίες
σκαφών αλλά και για πανιά. Είναι κάτι το οποίο προέκυψε μέσα
από τα χρόνια ή κάτι το οποίο επιδιώξατε ως εταιρεία;

I pursued it as a company. As I mentioned earlier, I foresaw that this
business would have a future in terms of boats and especially in Limassol. Because of my big love for the sea, I focused on this type of
business. I may have gone through many difficulties in terms of the
business in general, but in the end I was able to do what I dreamed
of and succeed even if I was a self-taught man.

Το επιδίωξα σαν εταιρεία. Όπως σας ανέφερα προέβλεψα ότι αυτή η
δουλειά θα είχε μέλλον όσον αφορά τα σκάφη και ειδικά στη Λεμεσό.
Λόγω του ότι υπεραγαπώ την θάλασσα, επικεντρώθηκα σε αυτό το είδος.
Μπορεί να πέρασα από 40 κύματα όσον αφορά τη δουλειά γενικότερα
αλλά τελικά κατάφερα να ασχοληθώ με αυτό που ονειρευόμουν και να
πετύχω ακόμη και αυτοδίδακτος.

- Certainly in recent years and especially after the completion
of the Limassol Marina, the sector of boats and especially
Yachts has increased. I imagine that the demand for your sector’s services has also increased. How have you as a company
dealt with the increase in demand over the last few years?

- Σίγουρα τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά την ολοκλήρωση της Μαρίνας Λεμεσού ο τομέας των σκαφών και ιδιαίτερα
των Yachts έχει αυξηθεί. Φαντάζομαι ότι θα έχει αυξηθεί και η
ζήτηση για τις υπηρεσίες του τομέα σας. Εσείς ως εταιρεία πως
αντιμετωπίσατε την αύξηση στην ζήτηση τα τελευταία χρόνια;

It’s really awesome that since the time Limassol Marina opened
I have only been dealing with boat upholstery. With nothing else,
that’s how much demand there is! I even brought a special large
sewing machine exclusively for upholstery and sails. But we don’t
mind the workload at all. On the contrary, working with the boats
is always more enjoyable. Either way, it’s something that I love and
enjoy doing for so many years.

Είναι πραγματικά φοβερό το γεγονός ότι από τον καιρό που άνοιξε η
Μαρίνα Λεμεσού ασχολούμαι μόνο με ταπετσαρίες σκαφών. Με τίποτα
άλλο, τόση πολλή είναι η ζήτηση! Μάλιστα έφερα και ειδική μεγάλη ραπτομηχανή αποκλειστικά για τις ταπετσαρίες και τα πανιά. Αλλά δεν μας
πειράζει καθόλου ο φόρτος εργασίας που έχουμε. Αντιθέτως η δουλειά
με τα σκάφη είναι πάντα πιο ευχάριστη. Όπως και να το κάνουμε είναι
κάτι που αγαπώ και απολαμβάνω να κάνω τόσα χρόνια.

- We know that a few years ago you also faced an unexpected
crisis when you were asked to leave your business premises
and relocate immediately due to some legal issues of the owner of the premises. How did this affect your work and how did
you cope?

- Γνωρίζουμε ότι πριν από μερικά χρόνια αντιμετωπίσατε και
μία αναπάντεχη κρίση όταν σας ζητήθηκε να εγκαταλείψετε
την επαγγελματική σας στέγη και να μεταφερθείτε άρον άρον
λόγω κάποιον νομικών θεμάτων του ιδιοκτήτη του χώρου. Πόσο
επηρέασε αυτό την δουλειά σας και πως ανταπεξήλθατε;

It was a very difficult and dark period of my life because I had to
leave my work building, which I was renting from another person,
and find a new space within 2-3 months. Initially the green light
was given to me by my friend Aristos Aristidou, informing me of the
existence of a warehouse. I then contacted my also good friend Panagiotis Constantinou, who happened to know and hang out with
the owner of the warehouse. So he intervened and I took the space
on a rental basis. I built this space exactly as I wanted it at my own
expense, spending around 95 thousand euros.
When I found this space and started to build it, my psychology and
my self-confidence naturally went up. Of course, the location of the
building, which is close to the Marina, also helps, so everything is
automatically easier.

Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και σκοτεινή περίοδος της ζωής μου γιατί
έπρεπε να εγκαταλείψω το εργασιακό μου κτήριο, το οποίο νοίκιαζα από
άλλο άτομο, και να βρω καινούργιο χώρο μέσα σε 2-3 μήνες. Αρχικά το
πράσινο φως μου το έδωσε ο φίλος Άριστος Αριστείδου, πληροφορώντας
με για την ύπαρξη μιας αποθήκης. Τότε επικοινώνησα με τον επίσης καλό
μου φίλο Παναγιώτη Κωνσταντίνου, ο οποίος τύγχανε να γνωρίζει και να
κάνει παρέα με τον ιδιοκτήτη της αποθήκης. Έτσι μεσολάβησε ο ίδιος και
πήρα τον χώρο με ενοίκιο. Αυτόν τον χώρο τον έφτιαξα ακριβώς όπως
τον ήθελα με δικά μου έξοδα, ξοδεύοντας γύρω στις 95 χιλιάδες ευρώ.
Όταν βρήκα τον χώρο αυτό και άρχισα να τον φτιάχνω ανέβηκε φυσικά
και η ψυχολογία μου αλλά και η αυτοπεποίθηση μου. Φυσικά, βοηθάει
και η τοποθεσία του κτηρίου, που είναι κοντά στη Μαρίνα, οπόταν όλα
γίνονται αυτομάτως πιο εύκολα.
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- Of all the jobs you have done so far, which one is the one that
you feel proud of as a company and consider to have had the
greatest degree of difficulty?

- Από όλες τις δουλειές που έχετε κάνει μέχρι σήμερα ποια είναι
αυτή για την οποία νιώθετε υπερήφανοι ως εταιρεία και θεωρείτε
ότι είχε τον μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας;

Every job is special to us. We give the same importance and love
to all the jobs we take on. From a small boat to a superyacht. If I
could talk about difficulties, the toughest part of the job is on the
big boats, specifically the complete dismantling of the interior and
then the building and subsequent assembly.

Η κάθε δουλειά είναι ξεχωριστή για εμάς. Δίνουμε την ίδια σημασία και
αγάπη σε όλες τις δουλειές που αναλαμβάνουμε. Από μια μικρή βάρκα
μέχρι και ένα Superyacht. Αν θα μπορούσα να μιλήσω για δυσκολίες,
το πιο ζόρικο κομμάτι της δουλειάς είναι στα μεγάλα σκάφη και συγκεκριμένα η ολοκληρωμένη αποσυναρμολόγηση του εσωτερικού
χώρου και στη συνέχεια το φτιάξιμο και η μετέπειτα συναρμολόγηση.

- We have had two difficult years because of the pandemic,
has your sector been affected positively or negatively?

- Περάσαμε δύο δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας, επηρεάστηκε θετικά ή αρνητικά ο τομέας σας;

After the first lockdown, it was the best time of the company! That’s
because people weren’t travelling. The boats were docked in the
marinas and as a result they were detailing their boat and in need
of a renewal, a refurbishment. That’s why, as unlikely as it sounds, we
were not affected by Coronavirus at all. We were one of the lucky
ones who had a lot of work to do.

Μετά το πρώτο lockdown ήταν η καλύτερη περίοδος της εταιρείας!
Και αυτό γιατί ο κόσμος δεν ταξίδευε. Έμεναν ελλιμενισμένα τα σκάφη στις Μαρίνες με αποτέλεσμα να ασχολούνται λεπτομερώς με το
σκάφος τους και να έχουν ανάγκη μια ανανέωση, μια ανακαίνιση. Γι’
αυτό, όσο απίθανο και αν ακούγεται, δεν μας επηρέασε καθόλου ο
Κορωνοϊός. Είμασταν από τους τυχερούς που είχαμε πολλή δουλειά.

- Everyone knows that George Mavros is a fanatic lover of the
sea and fishing.
How did this relationship start and where is it?

- Όλοι γνωρίζουν ότι ο Γιώργος Μαύρος είναι φανατικός λάτρης
της θάλασσας αλλά και του ψαρέματος. Αυτή η σχέση πώς ξεκίνησε και πού βρίσκεται;

As I mentioned above I have had a special relationship with the sea
since I was very young. This relationship continues to exist and will
exist until such time as my health allows. I may have stopped scuba
diving since it was forbidden, but I am involved in other forms of
fishing which I enjoy equally. It is a selfless love that gives me peace
of mind and vitality.

Όπως ανέφερα και παραπάνω έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τη θάλασσα από πολύ μικρός. Αυτή η σχέση συνεχίζει να υπάρχει και θα
υπάρχει μέχρι εκεί που θα μου το επιτρέπει η υγεία μου. Μπορεί να
σταμάτησα το ψάρεμα με scuba diving από τότε που απαγορεύτηκε
αλλά ασχολούμαι με άλλους τρόπους ψαρέματος τους οποίους χαίρομαι και απολαμβάνω εξίσου. Πρόκειται για μια ανιδιοτελή αγάπη,
που μου προσφέρει ηρεμία και ζωντάνια.

- What are your plans for 2022?

- Ποια τα σχέδια σας για το 2022;

I would like to continue with the same work flow this year, and
hopefully have the health to work for another 2 years and then retire
from the work part and enjoy other aspects of life.

Θα ήθελα να συνεχίσω με την ίδια ροή δουλειάς και αυτό το έτος,
και ευελπιστώ να έχω την υγεία μου για να δουλέψω για ακόμη 2
χρόνια και έπειτα να αποχωρήσω από το εργασιακό κομμάτι και να
απολαύσω άλλες πτυχές της ζωής.

I would like to thank the companies that support us, our partners
and of course the team that works at the company all these years.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εταιρείες που μας στηρίζουν, τους
συνεργάτες μας και φυσικά το προσωπικό που εργάζεται στην εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια.
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Tom Lord

Marina Manager of Limassol Marina

After the completion of the Limassol Marina project, how
do you find the operational part and the involvement of
the Marina, taking into consideration the serious problems
that occurred the last 2 years regarding the Covid and the
Ukraine war?

Μετά την ολοκλήρωση του έργου της Μαρίνας Λεμεσού πώς βλέπετε τη λειτουργία και την εξέλιξη της Μαρίνας, λαμβάνοντας
υπόψη και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
τα τελευταία 2 χρόνια όσον αφορά τον Κορωνοϊό αλλά και τον
πόλεμο στην Ουκρανία;

The completion of the Limassol Marina project makes us immensely proud as it represents the successful delivery of one of the biggest development projects in Cyprus and the Mediterranean region. Despite all of the various political and economic challenges
that Cyprus and the world has faced throughout the construction
period of the marina, the various companies and teams involved
have always remained resolute, pulling together to realise the truly
unique and ambitious vision of the Limassol Marina project. The
dedication of the marina’s personnel to deliver world-class services and facilities to all customers of the marina is truly inspiring and
a great reflection of the local talent that has been employed and
developed as part of the project.

Η ολοκλήρωση της Μαρίνας Λεμεσού είναι κάτι για το οποίο είμαστε
πολύ περήφανοι καθώς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες
αναπτυξιακού έργου, όχι μόνο της Κύπρου, αλλά και της Μεσογείου!
Είναι γεγονός, πως την τελευταία δεκαετία κατά τη διάρκεια της
οποίας το Έργο κατασκευάζονταν, η Κύπρος αλλά και ολόκληρος
ο πλανήτης, έπρεπε να αντιμετωπίσει διάφορες οικονομικές και
πολιτικές προκλήσεις. Παρόλα αυτά, η ολοκλήρωση και η επιτυχία
του Έργου, αποτελεί απόδειξη ότι όταν υπάρχει όραμα, όρεξη για
σκληρή δουλειά και ο κατάλληλος στρατηγικός σχεδιασμός, ακόμα
και οι πιο δύσκολοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν! Παρά τις δυσκολίες, η αφοσίωση, η υπομονή και η επιμονή όλων των ανθρώπων
που δουλεύουν για τη Μαρίνα, αντανακλά το τοπικό ταλέντο που
υπάρχει, και που μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο.
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The pandemic has been the most recent challenge, at times bringing the yachting industry to a standstill worldwide. Operating under such circumstances required a completely new approach, with
procedures and protocols changing constantly in order to stay
aligned with government regulations and restrictions and ensure
the safety of customers, staff and the public. By executing a careful
strategy that at all times prioritised the protection of public health,
the marina teams were able to successfully provide services as a
port-of-entry in close partnership with Cyprus Authorities, and to
continue providing services to the large number of yachts and
property residents hosted at the Marina.

Η πανδημία ήταν η πιο πρόσφατη πρόκληση η οποία είχε, κατά
διαστήματα, παγώσει τη βιομηχανία της παγκόσμιας ναυτιλίας. Έτσι
λοιπόν, και η λειτουργία της Μαρίνας υπό τέτοιες πρωτόγνωρες
συνθήκες, απαιτούσε μια εντελώς νέα προσέγγιση. Η ασφάλεια των
πελατών, του προσωπικού και των επισκεπτών μας αποτελούσε
πάντα πρώτιστο στόχο και προτεραιότητα, για αυτό και ακολουθούσαμε με σοβαρότητα όλες τις διαδικασίες, τα πρωτόκολλα και τους
κυβερνητικούς κανονισμούς και περιορισμούς, ακόμη και όταν αυτοί
άλλαζαν συνεχώς. Έχοντας ως βάση το στρατηγικό μας σχεδιασμό
ο οποίος προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα, η ομάδα της Μαρίνας
κατάφερε να συνεχίσει να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε
ένα μεγάλο αριθμό σκαφών αναψυχής αλλά και στους υπόλοιπους
πελάτες. Παράλληλα, με την άψογη και άμεση συνεργασία με τις
Κυπριακές Αρχές, καταφέραμε να παραμείνουμε μία από τις σημαντικότερες επίσημες εισόδους του νησιού.

The ongoing conflict in Ukraine and resulting measures taken
across the world is also inevitably affecting the yachting industry.
While certain vessels have been subject to restriction, the fleet of
yachts travelling internationally continues to grow year on year
and with Cyprus fast establishing itself as a new yachting hub in
the region, we remain optimistic about what the future holds.

Όσον αφορά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία, οι συνακόλουθες κυρώσεις που λαμβάνονται σε όλο τον κόσμο επηρεάζουν
επίσης, αναπόφευκτα, και τη βιομηχανία της ναυτιλίας. Παρόλο που
ορισμένα σκάφη παγκοσμίως υπόκεινται σε περιορισμούς, εντούτοις,
ο αριθμός των σκαφών αναψυχής που ταξιδεύει διεθνώς συνεχίζει να
αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, καθιερώνοντας την Κύπρο γρήγορα
και σταθερά ως ένα από τους πιο σημαντικούς προορισμούς στην
περιοχή της Μεσογείου, στοιχείο που μας γεμίζει με αισιοδοξία για
το τι επιφυλάσσει το μέλλον.
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A new marina is currently under operation in Cyprus such as
Ayia Napa Marina while two more will operate in the next
years, Larnaca and Paralimni Marinas. Do you think that
the opening of new marinas on the island, will help even
more the evolvement of yachting and the attraction of new
visitors?

Σύντομα η Κύπρος θα αποκτήσει σε λειτουργία ακόμη μια σύγχρονη Μαρίνα της Αγίας Νάπας ενώ αναμένεται τα επόμενα
χρόνια και η παράδοση της Μαρίνας Λάρνακας και του Παραλιμνίου. Θεωρείτε ότι η δημιουργία νέων Μαρίνων θα βοηθήσει
στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα του yachting αλλά και
στην προσέλκυση ξένων επισκεπτών;

We welcome all new marinas to Cyprus since we firmly believe
that they will add value to the island and strengthen the yachting
industry as a whole. New mixed-use marina developments have
the potential to contribute significantly to the economy and are a
fantastic boost to Cyprus’ tourism product. They become attractive
destinations in their own right and together, provide a fantastic
new cruising itinerary for visiting yachts and increase the options
for safe harbour as boat owners discover Cyprus and its culture,
history and natural beauty.

Ως Μαρίνα Λεμεσού, καλωσορίζουμε θερμά όλες τις καινούργιες
μαρίνες του νησιού, καθώς πιστεύουμε ακράδαντα πως θα προσδώσουν αξία στην Κύπρο, και θα ενισχύσουν τον κλάδο της ναυτιλίας,
συνεχίζοντας το έργο που ξεκίνησε η Μαρίνα Λεμεσού. Οι νέες
αναπτύξεις που συνδυάζουν εμπορικές και οικιστικές εγκαταστάσεις μαζί με μαρίνα για σκάφη αναψυχής, έχουν τη δυνατότητα να
συμβάλουν σημαντικά στην οικονομία και αποτελούν μια εξαιρετική
ώθηση για το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Λόγω της πολυμορφικής ταυτότητας των έργων αυτών, γίνονται ελκυστικοί προορισμοί
από μόνοι τους αλλά και στο σύνολο, προσφέροντας τη δυνατότητα σε υφιστάμενους και καινούργιους επισκέπτες, να επισκεφτούν
επιπλέον προορισμούς και να βιώσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία
γνωρίζοντας περισσότερο την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τη
φυσική ομορφιά του νησιού μας.

With more state-of-the-art marina projects underway, the growth
in the industry will only accelerate Cyprus’ rise as a desirable and
successful yachting destination, benefitting not only the marinas
and marine support service industry but the wider economy as a
whole. Yachting visitors are substantial spenders when moored or
cruising in any country. This investment into the local economy
obviously increases exponentially with the size of the vessels and
Cyprus’ entry into the superyacht market has opened an entirely
new opportunity to transform the nautical tourism sector.
It is vital that the Government now make the necessary updates to
regulation and legislation to support the new marina projects and
the growing yachting industry, ensuring that Cyprus is a ‘yachting-friendly’ destination to attract visitors and an environment
within which industry professionals can operate.

Με την ανάπτυξη και δημιουργία νέων υπερσύγχρονων μαρίνων,
η ανάπτυξη του κλάδου της ναυτιλίας θα επιταχύνει την άνοδο της
Κύπρου ως επιθυμητού και επιτυχημένου προορισμού ναυτιλίας,
κάτι το οποίο είναι προς όφελος όχι μόνο των μαρίνων και της βιομηχανίας υπηρεσιών υποστήριξης της θάλασσας αλλά και στο
σύνολό της ευρύτερης οικονομίας. Δεδομένου ότι τα πληρώματα
των σκαφών αναψυχής δαπανούν αρκετά χρήματα στην τοπική
αγορά, η προσέλκυση μεγαλύτερων σκαφών στο νησί μας αποτελεί
μοναδική ευκαιρία για τη διατήρηση της Κύπρου στoν παγκόσμιο
ναυτικό χάρτη των superyachts, δημιουργώντας παράλληλα και
μια νέα ευκαιρία για τον μετασχηματισμό ολόκληρου του κλάδου.
Είναι ζωτικής σημασίας, η κυβέρνηση να πραγματοποιήσει τώρα τις
απαραίτητες αναβαθμίσεις στους κανονισμούς και νομοθεσίες που
διέπουν την κατασκευή και λειτουργία παρόμοιων έργων, έτσι ώστε
να υποστηρίξει την αναπτυσσόμενη βιομηχανία σκαφών, διασφαλίζοντας ότι η Κύπρος θα παραμείνει ένας «φιλικός» προορισμός
για την προσέλκυση επισκεπτών και παράλληλα να επενδύσει σε
ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο οι επαγγελματίες του κλάδου θα
μπορούν να λειτουργήσουν με επαγγελματισμό.
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Limassol Marina is considered as a modern marina in a
great location (city centre) with the newest technology and
awarded for its services and facilities. How do you manage
the competition with the other Marinas in the Eastern Mediterranean and what you would consider as its competitive
advantage?

Η Mαρίνα Λεμεσού θεωρείται ως μια σύγχρονη Μαρίνα τελευταίας τεχνολογίας βραβευμένη για τις υπηρεσίες της και σε μια
ιδανική τοποθεσία (μέσα στην πόλη). Πως αντιμετωπίζεται ο
ανταγωνισμός στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ποια θα λέγατε ότι είναι τα πλεονεκτήματά της έναντι
του ανταγωνισμού;

Limassol Marina, as an integrated marina project in the heart of the
city, set a new benchmark for modern marina developments on
the island and across the Med. With the latest technology installed
and industry-leading equipment integrated into the marina, we
are confident that we have the facilities to rival the best in the
world. To ensure that we are able to compete with other marinas
in the region, we focus on delivering the very best experiences
that we can to our customers. The objective of our team is to create the ultimate home away from home for all boat owners and
crew that have given us the opportunity to host them. We strive to
provide the very best service that we can, ensuring that all of the
needs of boats of all sizes, are catered for.

Η Μαρίνα Λεμεσού, ως ένα πρωτοποριακό και μεγαλεπήβολο έργο
μέσα στην καρδιά της πόλης, αποτελεί σημείο αναφοράς για την
Κύπρο αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Προσφέροντας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες με
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, είμαστε βέβαιοι ότι διαθέτουμε
τα απαραίτητα εφόδια για να ανταγωνιστούμε τις καλύτερες μαρίνες
στον κόσμο. Επιπλέον, για να διασφαλίσουμε ότι είμαστε σε θέση να
ανταγωνιστούμε τις υπόλοιπες μαρίνες στην περιοχή, εστιάζουμε
σημαντικά στην καλύτερη εμπειρία που μπορούν να ζήσουν οι πελάτες μας κατά την παραμονή τους στη Μαρίνα. Στόχος μας είναι να
δημιουργήσουμε το απόλυτο «home away from home» για όλους
τους ιδιοκτήτες σκαφών και τα πληρώματά τους που επέλεξαν να
επισκεφτούν την Μαρίνα Λεμεσού. Προσπαθούμε συνεχώς να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες που μπορούμε, διασφαλίζοντας ότι
καλύπτονται όλες οι ανάγκες των σκαφών, ανεξαρτήτου μεγέθους.

Operationally, we apply industry best-practice throughout the
marina and have achieved several international accolades for
standards of facilities, services and management. Our integrated
management system is currently ISO certified for Health & Safety,
Environmental Management and Quality Management and the
marina remains one of the few worldwide that have been awarded the 5 Gold Anchor Platinum accreditation. We are proud to be a
long-standing Blue Flag Marina and will soon receive certification
under the Yacht Harbour association’s Clean Marina Scheme. All
marina staff are proud safety ambassadors under CYMEPA’s Safety
at Sea programme and all management staff follow the Global Marina Institute’s professional pathways for training.

In addition to all of this, very simply, the marina’s location provides
its most important competitive advantage. Cyprus’ strategic location is becoming increasingly important as the yachting fleet
ventures further East via the Suez Canal, Limassol places yachts
equidistant to the Island’s best cruising grounds, international airports and on the doorstep of the Troodos mountain range for adventures ashore and the Marina is located in the middle of the vibrant, young and cosmopolitan city centre, whose tempo doesn’t
change from season to season. Boat owners and crew have all the
ingredients to provide them with best boating experience that Cyprus has to offer!
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Λόγω των βέλτιστων πρακτικών του κλάδου που εφαρμόζονται στη
Μαρίνα, έχουμε, επίσης, αποκτήσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις
για πρότυπα εγκαταστάσεων, υπηρεσιών και διαχείρισης. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μας είναι πιστοποιημένο με ISO για την
Ασφάλεια και Υγεία, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και τη Διαχείριση
Ποιότητας. Εξίσου σημαντική είναι και η διάκριση της Μαρίνας με
το βραβείο «5 Gold Anchor Platinum», παραμένοντας μια από τις
λίγες μαρίνες παγκοσμίως που το έχουν λάβει. Επιπλέον, εδώ και 5
χρόνια η Μαρίνα βραβεύεται με τη διάκριση «Blue Flag Marina», ενώ
σύντομα θα λάβουμε και την παγκόσμια πιστοποίηση του σχεδίου
«Clean Marina» από το The Yacht Harbour Association, κάτι το οποίο
μας κάνει εξίσου περήφανους. Παράλληλα, όλο το προσωπικό της
μαρίνας είναι περήφανοι πρεσβευτές του προγράμματος «Safety
at Sea» από την CYMEPA για την ασφάλεια στη θάλασσα και όλο το
διοικητικό προσωπικό ακολουθεί την απαραίτητη εκπαίδευση και
τις επαγγελματικές οδηγίες του Global Marina Institute.
Επιπρόσθετα, η τοποθεσία της Μαρίνας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Με τη στρατηγική
θέση της Κύπρου να γίνεται ολοένα και πιο σημαντική καθώς ο
κλάδος της ναυτιλίας εντατικοποιείται όλο και πιο ανατολικότερα
μέσω της διώρυγας του Σουέζ, η Λεμεσός δίνει την ευκαιρία στα
σκάφη αναψυχής να βρίσκονται σε πολύ κοντινή απόσταση από
τους καλύτερους θαλάσσιους προορισμούς του νησιού, τα διεθνή
αεροδρόμια και την απέραντη ομορφιά της οροσειράς του Τροόδους
για διάφορες περιπέτειες στην ξηρά.
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According to some information we have, Limassol Marina
will soon open a brand-new Trailer Boat Park area which will
accommodate boats on their trailers onshore. Do you have
increasing demand for this kind of service? What this service
will offer to customers?
We are excited to be completely re-launching our Trailer Boat Park
service for customers this year and intend to revolutionise the trailer boat experience! With a fantastic, much larger boat parking facility, boat owners will have their boats stored securely within a few
meters of the marina’s private slipway. Our new service will provide
a completely new experience to trailer boat owners, whereby the
owner can book the use of their boat ahead of time and arrive to
find it waiting for them in a designated holding berth. After enjoying a day on the water, they return it to the holding berth and the
marina team takes care of the rest! This provides all the benefits
of dry storage but without the headaches of self-launching and
recovery.

We already have a lot if interest in this service and we believe it will
be a very popular option for those that prefer not to go for a berth
in the water all year round. Our intention is to offer great services
to suit the demands of boat owners across the full spectrum of the
yachting community. More information about the available packages and prices will be launched very shortly and we look forward
to providing these new services from our new facility throughout
the upcoming season.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε η Μαρίνα Λεμεσού
ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο χώρο για φύλαξη σκαφών στην
ξηρά. Υπάρχουν αυξημένες ανάγκες για αυτή την υπηρεσία και
τι ακριβώς θα προσφέρει αυτή η υπηρεσία;
Είμαστε αρκετά ενθουσιασμένοι που θα λειτουργήσουμε την ανανεωμένη υπηρεσία Trailer Boat Park τη φετινή χρονιά, μέσα από την
οποία σκοπεύουμε να καινοτομήσουμε! Με ένα σύγχρονο και αρκετά
μεγαλύτερο χώρο στάθμευσης και φύλαξης σκαφών, οι ιδιοκτήτες
θα μπορούν να έχουν τα σκάφη τους σταθμευμένα με ασφάλεια,
σε απόσταση λίγων μέτρων από το ιδιωτικό slipway της Μαρίνας. Η
νέα αυτή υπηρεσία θα προσφέρει μια εντελώς νέα εμπειρία στους
ιδιοκτήτες τρέιλερ σκαφών, μέσω της οποίας θα μπορούν να ζητήσουν από την ομάδα της Μαρίνας να τους μεταφέρει το σκάφος
σε μια καθορισμένη θέση ελλιμενισμού, δηλαδή μέσα στο νερό,
και αφού απολαύσουν την βόλτα τους στην θάλασσα, η ομάδα της
Μαρίνας θα αναλαμβάνει την τοποθέτηση του σκάφους τους πίσω
στον ειδικό χώρο στάθμευσης σκαφών! Η υπηρεσία αυτή παρέχει
όλα τα πλεονεκτήματα της στάθμευσης και αποθήκευσης στην ξηρά,
αλλά ταυτόχρονα, και την ανέλκυση και καθέλκυση του σκάφους,
χωρίς καμιά ταλαιπωρία από την πλευρά των ιδιοκτητών.
Έχει ήδη δημιουργηθεί μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή την υπηρεσία
και πιστεύουμε ότι θα είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για όσους
προτιμούν να μην έχουν το σκάφος τους σε θέση ελλιμενισμού ολόχρονα. Πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε εξαιρετικές υπηρεσίες
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ιδιοκτητών σκαφών καθώς
και σε όλη τη κοινότητα της ναυτιλίας. Περισσότερες πληροφορίες
για τα διαθέσιμα πακέτα και τις τιμές για την υπηρεσία αυτή, θα
ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Από μεριάς μας, ανυπομονούμε να
ξεκινήσουμε την ανανεωμένη υπηρεσία Trailer Boat Park κατά τη
διάρκεια της επόμενης σεζόν.
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The last few years, boat charters have significantly increased
internationally. In 2021 the global charter fleet increased by
11% compared to 2020 reaching 1,800 vessels, according to
the Yachtfolio. What is the picture for this upward trend in Cyprus, and what needs to be done to further support this sector
in the island?

Τα τελευταία χρόνια οι ναυλώσεις σκαφών διεθνώς ανέβηκαν
σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το 2021 ο παγκόσμιος στόλος charter
σημείωσε αύξηση 11% σε σύγκριση με το 2020 φτάνοντας τα
1.800 σκάφη, σύμφωνα με το Yachtfolio. Στην Κύπρο ποια είναι
η εικόνα για αυτή την ανοδική τάση και τι χρειάζεται να γίνει
ώστε να στηριχθεί περαιτέρω ο συγκεκριμένος τομέας;

Such statistics reflect the general surge that the industry has experienced as a silver lining from the difficulties of the pandemic. With
restrictions to international travel and a reluctance to go on ‘normal’ vacations by plane, many have turned to yachting as a safe,
secure and enjoyable way to spend time with family and friends
within the country they live or even traveling by sea. Boat ownership generally has increased across all sizes and charter operators
have enjoyed an increase in demand in most locations.

Είναι γεγονός πως η πανδημία έφερε στο προσκήνιο νέα δεδομένα,
όπως η ανοδική πορεία των ναυλώσεων σκαφών η οποία αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη της ναυτιλίας ως μια από τις πιο σημαντικές
επενδύσεις. Οι αυστηροί περιορισμοί μεταξύ των χωρών αλλά και
η ανασφάλεια του κόσμου να ταξιδέψει λόγω της πανδημίας, έδωσε
πλεονέκτημα στον τομέα της ναυτιλίας ενδυναμώνοντας τα ταξίδια
μέσω θαλάσσης, καθώς αυτά μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με
περισσότερη ασφάλεια και ευκολία. Παράλληλα παρατηρούμε, πως η
αγορά σκαφών όλων των μεγεθών έχει αυξηθεί, καθώς και η ζήτηση
για charters στις περισσότερες περιοχές.

We are pleased to report similar positivity here in Cyprus over recent years, with new professional charter operators opening businesses, expanding their fleets and enjoying increasing demand
from the local market as well as from regional tourism attracted
to the island to charter a yacht and enjoy our coastlines. In order
to sustain this growth and ensure future success, the new marina
infrastructure development across Cyprus is one of the keys – facilitating the local operators and providing a high-quality cruising
itinerary for those chartering yachts of all sizes. In addition, this
sector also needs support and promotion as an increasingly important tourism product of Cyprus for both local charters and to
attract superyachts on charter.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε πως έχουμε παρατηρήσει την θετική αυτή άνοδο και εδώ στην Κύπρο τα τελευταία
χρόνια, με τους νέους επαγγελματίες να επεκτείνουν τις υφιστάμενες
επιχειρήσεις τους, να ανοίγουν καινούργιες, και να απολαμβάνουν την
αυξανόμενη ζήτηση από την τοπική αγορά καθώς και από τον ναυτικό
τουρισμό που προσελκύεται στο νησί. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να
αναφέρουμε, πως η ανάπτυξη των νέων υποδομών για νέες μαρίνες
σε ολόκληρη την Κύπρο είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες
για τη διασφάλιση της συνεχιζόμενης αυξητικής τάσης και της επιτυχίας σε αυτή τη νέα ευκαιρία που έχει δημιουργηθεί για εμάς, έτσι
ώστε οι παροχείς του κλάδου να μπορούν να προσφέρουν υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες για τους επισκέπτες του νησιού μας. Επιπλέον,
ως ένα πολύ σημαντικό συστατικό του τουριστικού προϊόντος της
Κύπρου, ο τομέας της ναυτιλίας χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη
και προβολή για την προσέλκυση περισσότερων τοπικών charters
αλλά και superyachts από το εξωτερικό.

Perhaps most importantly for the superyacht charter market, the
relevant Government Ministries and Authorities need to work
closely with industry stakeholders to ensure that Cyprus can compete on a level playing field with our European competitors, providing an attractive regulatory environment in which to operate
and providing the same economic incentives as others in Europe,
such as duty-free fuel. With such things in place, combined with all
the attractions of the destination and extended cruising season,
Cyprus has the opportunity to become a popular charter destination on the world stage, with the significant resulting benefits to
the economy realised.

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του κλάδου, είναι η
συνεργασία των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών με τους ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, έτσι ώστε να διασφαλίσουν ότι η Κύπρος
μπορεί να ανταγωνιστεί έμπρακτα τους ευρωπαίους ανταγωνιστές
της. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πιο ελκυστικό και λειτουργικό
περιβάλλον μέσα από το οποίο θα παρέχονται διάφορα οικονομικά
κίνητρα, όπως αφορολόγητα καύσιμα, κάτι το οποίο εφαρμόζεται
επιτυχώς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εφαρμόζοντας όλα αυτά, και σε
συνδυασμό με όλα τα αξιοθέατα του νησιού και την εκτεταμένη περίοδο καλοκαιριού όπου μπορούν να γίνονται κρουαζιέρες, η Κύπρος
έχει την ευκαιρία, και μπορεί να γίνει, ένας από τους πιο δημοφιλείς
προορισμούς στον παγκόσμιο χάρτη των σκαφών αναψυχής, επιφέροντας σημαντικά οφέλη στην οικονομία του τόπου μας και όχι μόνο.

120

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

INTERVIEW

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

LedraDeck ltd
Interview with
George Marmarinos
Director of LedraDeck ltd

Συνέντευξη με τον
Γιώργο Μαρμαρινό
Διευθυντή της LedraDeck ltd

LedraDeck ltd operates to the highest professional standards in
the field of specialist construction of certified Burmese teak and
other noble woods in yachts and luxury homes.

Η LedraDeck ltd λειτουργεί με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα
στον τομέα των εξειδικευμένων κατασκευών από πιστοποιημένο
ξύλο teak Βιρμανίας και άλλων ευγενών ξύλων σε σκάφη αναψυχής
και πολυτελών κατοικιών.

The founding team of LedraDeck ltd, having been involved for
more than 30 years, in high quality projects around the world, in
the field of special constructions in yachts and residential homes,
is able to guarantee the excellent quality of the work undertaken.

Η ιδρυτική ομάδα της LedraDeck ltd, έχοντας συμμετάσχει για περισσότερο από 30 χρόνια, σε έργα υψηλής ποιότητας ανά τον κόσμο,
στον τομέα των ειδικών κατασκευών σε yachts και κατοικίες, είναι
σε θέση να εγγυηθεί την άριστη ποιότητα των εργασιών που έχει
αναλάβει.

The company has workshops in Cyprus and Greece, offering high
quality services and products. It also provides free advice and cost
assessment for damaged yachts in the field of carpentry and decks.

Η εταιρεία διαθέτει εργαστήρια σε Κύπρο και Ελλάδα, προσφέροντας
υπηρεσίες και προϊόντα υψηλών προδιαγραφών. Παρέχει, επίσης
δωρεάν συμβουλές και αξιολόγηση κόστους για σκάφη που έχουν
υποστεί ζημιά στον τομέα των ξυλουργικών εργασιών και των καταστρωμάτων.

Services include first quality decks of any size and design, interior
boat frames, design and manufacture of interior and exterior furniture, preparation of special mouldings for all types of surfaces.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν πρώτης ποιότητας καταστρωμάτων
οποιουδήποτε μεγέθους και σχεδίου, εσωτερικών σκελετών σκαφών,
σχεδιασμό και κατασκευή εσωτερικών και εξωτερικών επίπλων,
προετοιμασία ειδικών καλουπιών για κάθε είδους επιφάνειες.

LedraDeck ltd team members have worked successfully for more
than 30 years in well-known boat companies such as Feadship,
CRN, Alalunga, Garcia, Oceanco, Baglietto, Lursen, Diano and in all
Greek shipyards.

Τα μέλη της ομάδας της LedraDeck ltd έχουν εργαστεί επιτυχημένα
για περισσότερα από 30 χρόνια σε γνωστές εταιρείες σκαφών όπως:
Feadship, CRN, Alalunga, Garcia, Oceanco, Baglietto, Lursen, Diano
και σε όλα τα ελληνικά ναυπηγεία.
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-As far as we know your involvement with Yachting and woodworking has been going on for years. When and how did you
start this path?

-Εξ όσων γνωρίζουμε η ενασχόληση σας με το Yachting αλλά και
τις εργασίες με ξύλα κρατάει χρόνια. Πότε και πώς ξεκινήσατε
αυτή σας την πορεία;

My father was one of the oldest furniture makers in Piraeus. I grew
up next to the woodwork, watching his work. After finishing my
studies in economics, I decided to get seriously involved in the
furniture business.

Ο πατέρας μου ήταν από τους παλαιότερους επιπλοποιούς του
Πειραιά. Μεγάλωσα δίπλα στα ξύλα παρακολουθώντας τη δουλειά
του. Τελειώνοντας οικονομικά αποφάσισα να δραστηριοποιηθώ
σοβαρά στο κομμάτι του επίπλου.

-You have been active in Cyprus for the last few years. What
was the reason for you to move from Greece, a country with
thousands of boats, to Cyprus and permanently?

-Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείστε στην Κύπρο. Ποια
ήταν η αφορμή να μετακινηθείτε από την Ελλάδα, μια χώρα με
χιλιάδες σκάφη, στην Κύπρο και μάλιστα μόνιμα;

The main challenge was the creation of Limassol Marina. So, as I
was having the special experience in yachts working abroad and
in Greece for many years, I thought it was the right decision to
operate here permanently, having already worked in the past with
yachts of Cypriot interests.

Η βασική πρόκληση ήταν η δημιουργία της Μαρίνας Λεμεσού. Έχοντας λοιπόν την ειδική εμπειρία σε σκάφη εργαζόμενος στο εξωτερικό και στην Ελλάδα επί πολλά χρόνια, θεώρησα ότι ήταν σωστή
απόφαση να δραστηριοποιηθώ εδώ μόνιμα, έχοντας ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν με σκάφη αναψυχής κυπριακών συμφερόντων.

-You have worked on several large yachts. Which ones have
impressed you the most in terms of their construction?

-Έχετε δουλέψει σε αρκετά μεγάλα γιοτ. Ποια είναι αυτά που
σας εντυπωσίασαν περισσότερο ως προς την κατασκευή τους;

The most interesting project was in 2009 in the Netherlands, at
the Feadship shipyards, where as a team leader, we successfully
completed the refit in 10 months. The project included furniture
and deck. The validation of our efforts was completed when the
project was awarded first prize worldwide, out of 200 other refits.
At times I have worked on Mega Yachts, from 40 to 130 meters,
preferring not to mention names while respecting the privacy of
our clients.

Το πιο ενδιαφέρον project ήταν το 2009 στην Ολλανδία, στα ναυπηγεία της Feadship, όπου ως προϊστάμενος μιας ομάδας, ολοκληρώσαμε με επιτυχία σε 10 μήνες την ανακατασκευή. Το έργο
περιλάμβανε έπιπλα και deck. Η επιβεβαίωση των προσπαθειών μας
ολοκληρώθηκε όταν το project πήρε το πρώτο βραβείο παγκόσμια,
ανάμεσα σε 200 άλλα refits. Κατά περιόδους έχω εργαστεί σε Mega
Yachts, από 40 έως 130 μέτρα, προτιμώντας να μην αναφέρω τα
ονόματα σεβόμενος την ιδιωτικότητα των πελατών μας.
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-Wood in recent years and especially teak, we see it being
replaced by plastic floors in wood colour. How much has this
trend affected your work?

-Το ξύλο τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα το teak, το βλέπουμε
να αντικαθίσταται από πλαστικά πατώματα σε χρώμα ξύλου.
Πόσο επηρέασε αυτή η μόδα την δουλειά σας;

I will answer you with a phrase that a well-known European shipowner told me when I asked him: ‘Why do you prefer original Burma Teak to plastic-synthetic? The answer was: “If God loved plastic
more than wood he would plant plastic trees”. In any case, natural
wood is the only raw material that can be enjoyed with all 5 senses.
My assessment is that competition is understood when manufacturers offer similar products. In the comparison of wood and plastic it is obvious that there is no competition.

Θα σας απαντήσω με μία φράση που μου είπε ένας γνωστός ευρωπαίος πλοιοκτήτης, όταν τον ρώτησα: «Γιατί προτιμάτε το original
Βurma Τeak αντί του πλαστικού-συνθετικού; Η απάντηση ήταν: «Εάν
ο Θεός αγαπούσε περισσότερο το πλαστικό από το ξύλο θα φύτευε πλαστικόδεντρα». Σε κάθε περίπτωση το φυσικό ξύλο είναι η
μοναδική πρώτη ύλη που την απολαμβάνεις και με τις 5 αισθήσεις.
Η εκτίμησή μου, είναι ότι ανταγωνισμός νοείται όταν οι κατασκευαστές προσφέρουν ομοειδή προϊόντα. Στη σύγκριση του ξύλου με
το πλαστικού είναι φανερό ότι δεν υφίσταται.

-We have had two difficult years due to the pandemic. Has
your sector been affected positively or negatively?

-Περάσαμε δύο δύσκολα χρόνια λόγω της πανδημίας, επηρεάστηκε θετικά ή αρνητικά ο τομέας σας;

LedraDeck Constructions & Refits Ltd’s programme provides for
steady steps forward. With the onset of the pandemic, the steps
became slower but remained steady and forward.

Το πρόγραμμα της LedraDeck Constructions & Refits Ltd προβλέπει
σταθερά βήματα εμπρός. Με την εμφάνιση της πανδημίας τα βήματα
έγιναν πιο αργά αλλά παρέμειναν σταθερά και εμπρός.

-Compared to Greece, do you think that the yacht repair sector in Cyprus has shortcomings or things that need to be improved?

-Συγκριτικά με την Ελλάδα, θεωρείτε ότι ο τομέας των επισκευών
σκαφών στην Κύπρο έχει ελλείψεις ή πράγματα τα οποία πρέπει
να βελτιωθούν;

Yachting has developed significantly in Cyprus in recent years.
The demands of boat owners are constantly increasing. In order
to support this growing demand, in terms of technical support,
there needs to be a lot of knowledge and experience on the part
of the builders. It is understandable that this rapid development
was unprecedented for Cyprus. Clearly, staffed teams with broad
knowledge of construction and previous experience in European
countries, where the largest shipyards are located, are needed.
Let’s not forget that each vessel is unique as a build, even if it is
built in the same shipyard.
The range of work related to yachting, requires complete professionalism. Sea Salt does not allow for mistakes.

Το Yachting αναπτύχθηκε σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο. Οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών σκαφών αυξάνονται συνεχώς. Για
να υποστηριχθεί αυτή η αυξανόμενη ζήτηση, σε επίπεδο τεχνικής
υποστήριξης, πρέπει να υπάρχει μεγάλη γνώση και εμπειρία από
πλευράς των κατασκευαστών. Είναι λογικό ότι ήταν πρωτόγνωρη
αυτή η γρήγορη ανάπτυξη για την Κύπρο. Σαφώς και χρειάζονται
στελεχωμένες ομάδες με ευρεία γνώση στις κατασκευές και προϋπηρεσία σε Ευρωπαϊκές χώρες, όπου είναι και τα μεγαλύτερα ναυπηγεία.
Να μην ξεχνάμε ότι κάθε σκάφος είναι ξεχωριστό ως κατασκευή,
ακόμη και εάν έχει κατασκευαστεί στο ίδιο ναυπηγείο.
Η γκάμα εργασιών που έχουν σχέση με το Yachting, απαιτεί πλήρη
επαγγελματισμό. Το αλάτι δεν επιτρέπει λάθη.
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-Of the LedraDeck projects, which one do you enjoy the
most?

-Από τις εργασίες της LedraDeck, ποια είναι αυτή την οποία
απολαμβάνετε περισσότερο;

Having my two sons Dimitri and Angelo by my side who carry out
the demanding tasks outside the factory. My pleasure is creating
new Teak decks and furniture in our workplace, “accompanied by
music “. After all, art and music are considered siblings.

Έχοντας δίπλα μου τους δύο γιους μου τον Δημήτρη και τον Άγγελο,
οι οποίοι φέρνουν εις πέρας τις απαιτητικές εργασίες εκτός εργοστασίου. H ευχαρίστησή μου είναι να δημιουργώ νέα Teak decks
και έπιπλα στον εργασιακό μας χώρο, «μετά μουσικής». Άλλωστε η
τέχνη και η μουσική θεωρούνται αδελφές.

-It seems that LedraDeck is passing on to the next generation.
Was this something you were aiming for or did it just come up?

-Απ’ ότι φαίνεται η LedraDeck περνάει και στην επόμενη γενιά,
ήταν κάτι το οποίο το επιδιώξατε ή απλά προέκυψε;

It just came up. Both of my children after their studies “flirted”
with the challenge. It seems that the future of the company will
be steadily upward, as long as tradition is upheld, and of course...
creativity.

Απλά προέκυψε. Και τα δύο μου παιδιά μετά τις σπουδές τους “φλέρταραν” με την πρόκληση. Διαφαίνεται ότι το μέλλον της εταιρείας θα
είναι σταθερά ανοδικό, εφ’ όσον τηρείται η παράδοση, και φυσικά…η
δημιουργικότητα.

-What are your plans for 2022?

-Ποια τα σχέδια σας για το 2022;

Our future plans are on the one hand to upgrade our services to
our customers and on the other hand to complete the proposals
we have for cooperation, inside and outside Cyprus.

Τα μελλοντικά μας σχέδια αφ’ ενός αφορούν στην αναβάθμιση των
υπηρεσιών μας προς τους πελάτες και αφ’ ετέρου η ολοκλήρωση
στις προτάσεις που έχουμε για συνεργασία, εντός και εκτός Κύπρου.
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GLOBALIA YACHTING GLOBALIA YACHTING
The cruising experience
in Cyprus

Η εμπειρία της κρουαζιέρας
στην Κύπρο

Globalia Yachting is a yacht charter company based in Cyprus with
wide experience in the yacht charter business and their goal is to
ensure an entirely relaxing and carefree cruise.

Η Globalia Yachting είναι μια εταιρεία ναύλωσης σκαφών αναψυχής
με έδρα την Κύπρο, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα ναύλωσης γιοτ
και με στόχο της να εξασφαλίζει πάντα μια απόλυτα χαλαρωτική και
ξέγνοιαστη κρουαζιέρα.

You can choose a charter on a luxury sailing yacht or catamaran,
and follow one of their recommended sailing itineraries designed
to take in the full experience of Cyprus.

Μπορείτε να επιλέξετε τη ναύλωση ενός πολυτελούς ιστιοπλοϊκού
γιοτ ή καταμαράν και να ακολουθήσετε ένα από τα προτεινόμενα
δρομολόγια ιστιοπλοΐας που έχουν σχεδιαστεί, ώστε να απολαύσετε
την πλήρη εμπειρία της Κύπρου.

Their exceptional knowledge of the Eastern Mediterranean yachting scene increases their clients’ satisfaction with a choice of only
the best yachts, providing the highest levels of maintenance and
the finest facilities.

Η εξαιρετική τους γνώση όσον αφορά τα γιοτ στην Ανατολική Μεσόγειο, αυξάνει την ικανοποίηση των πελατών τους και με την επιλογή
μόνο των καλύτερων σκαφών αναψυχής, παρέχουν τα υψηλότερα
επίπεδα συντήρησης και τις καλύτερες υποδομές.

When did your company start operating in Cyprus?
Globalia Yachting is a yacht charter company based in Cyprus with
broad experience in the yacht charter business. We guarantee an
entirely relaxing and carefree cruise and vacation period.
The company started to operate in July 2020, right after the Covid-19 lockdown.

Πότε άρχισε η εταιρεία σας να δραστηριοποιείται στην Κύπρο;
Η Globalia Yachting είναι μια εταιρεία ναύλωσης σκαφών αναψυχής
με έδρα την Κύπρο και με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της ναύλωσης
γιοτ. Εγγυόμαστε μια απόλυτα χαλαρωτική και ξέγνοιαστη περίοδο
κρουαζιέρας και διακοπών.
Η εταιρεία άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2020, αμέσως μετά
την καραντίνα λόγω του Κορωνοϊού.

What are the services that you are offering?
Globalia Yachting is a bareboat charter company. We offer sailing
yachts and catamarans for rent directly to individuals who hold a
sailing (skipper) license, can operate the boat independently, and
do not need a crew. Of course, we provide a range of services for
our clients related to the bareboat rental.

Ποιες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρετε;
Η Globalia Yachting είναι μια εταιρεία ναύλωσης σκαφών χωρίς
πλήρωμα. Προσφέρουμε ιστιοπλοϊκά σκάφη και καταμαράν προς
ενοικίαση απευθείας σε άτομα που διαθέτουν άδεια ιστιοπλοΐας
(καπετάνιος-skipper), που μπορούν ανεξάρτητα να χειριστούν το
σκάφος και δεν χρειάζονται πλήρωμα. Φυσικά, παρέχουμε στους
πελάτες μας και μια σειρά από υπηρεσίες που σχετίζονται με την
ενοικίαση σκαφών χωρίς πλήρωμα.
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How many vessels and what kind of vessels exist in your chartering fleet?
Our fleet consists of 4 sailing vessels: 2 sailing yachts, Jeanneau
Sun Odyssey 490, Beneteau Oceanis 38.1, and two catamarans,
Lagoon 40. The fleet is new, all boats are just 1,5-2 years old and
have all facilities and equipment necessary for carefree and exciting holidays.

Πόσα σε αριθμό και τι είδους σκάφη διαθέτετε στον στόλο σας;
Ο στόλος μας αποτελείται από 4 ιστιοπλοϊκά σκάφη: δύο ιστιοπλοϊκά
γιοτ, ένα Jeanneau Sun Odyssey 490 κι ένα Beneteau Oceanis 38.1,
και δύο καταμαράν Lagoon 40. Ο στόλος είναι καινούργιος, όλα τα
σκάφη είναι μόνο 1,5-2 ετών και διαθέτουν όλες τις εγκαταστάσεις
και τον απαραίτητο εξοπλισμό για ξέγνοιαστες και συναρπαστικές
διακοπές.

How do you see the Cypriot market in the yacht chartering
sector?
There is a demand from local skippers, but we mainly focus on the
European market. Cypriot market is suitable for just a few hours or
day trips, which is not our audience. We concentrate on extended,
weekly charters and introduce Cyprus as a new sailing destination
to the European and Eastern markets. Cyprus is a new emerging
sailing destination offering lovely natural anchorages and urban
mooring just minutes from the famous tourist sites in the cities.

Πώς βλέπετε την κυπριακή αγορά στον τομέα της ναύλωσης σκαφών αναψυχής;
Υπάρχει ζήτηση από τους ντόπιους αδειούχους καπετάνιους, αλλά
εστιάζουμε κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά. Η κυπριακή αγορά είναι κατάλληλη για λίγες ώρες ή για ημερήσια ταξίδια, τα οποία δεν
αποτελούν το δικό μας στόχο. Επικεντρωνόμαστε σε εκτεταμένες,
εβδομαδιαίες ναυλώσεις και παρουσιάζουμε την Κύπρο ως έναν
νέο ιστιοπλοϊκό προορισμό στην Ευρωπαϊκή αγορά και την αγορά
της Ανατολής. Η Κύπρος είναι ένας νέος αναδυόμενος ιστιοπλοϊκός προορισμός που προσφέρει υπέροχα φυσικά αγκυροβόλια και
αστικό ελλιμενισμό μόλις λίγα λεπτά από τα διάσημα τουριστικά
αξιοθέατα των πόλεων.

Do you charter yachts that travel beyond Cyprus and if so
what are the most popular destinations?
There are many international destinations available if you start
your journey in Cyprus. It can be challenging to choose one thing,
but we can recommend Kastelorizo, Greece, for weekly charters. If
you book the yacht for 2-3 weeks, you can reach the Greek Dodecanese Islands and continue your sailing trip, visiting Rhodes, Simi,
Kos, Nisyros Islands.

Ναυλώνετε σκάφη που ταξιδεύουν εκτός Κύπρου και αν ναι, ποιοι
είναι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί;
Υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι διεθνείς προορισμοί αν ξεκινήσετε το
ταξίδι σας από την Κύπρο. Μπορεί να είναι δύσκολο να επιλέξετε
έναν, αλλά μπορούμε να σας προτείνουμε το Καστελόριζο, στην
Ελλάδα, για εβδομαδιαίες ναυλώσεις. Αν κλείσετε το σκάφος για 2-3
εβδομάδες, μπορείτε να φτάσετε στα ελληνικά Δωδεκάνησα και να
συνεχίσετε το ιστιοπλοϊκό σας ταξίδι, επισκεπτόμενοι τη Ρόδο, τη
Σύμη, την Κω και τη Νίσυρο.

Do you rent the yachts to individuals that hold an international captain’s license or do you charter boats with your own
captains?
As previously mentioned, we rent the yachts only for individuals,
skippers that hold international skipper licenses.

Νοικιάζετε τα σκάφη σε άτομα που διαθέτουν διεθνή άδεια καπετάνιου ή ναυλώνετε σκάφη με δικούς σας καπετάνιους;
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, νοικιάζουμε τα σκάφη μας μόνο
σε ιδιώτες αδειούχους που κατέχουν διεθνείς άδειες καπετάνιου.
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Are most charters for day trips or are there charters for more
days?
As a classical bareboat charter, we are offering weekly yacht rental,
but we can provide boats for a shorter period if available.

Οι περισσότερες ναυλώσεις αφορούν ημερήσιες εκδρομές ή υπάρχουν ναυλώσεις για περισσότερες ημέρες;
Ως κλασική ναύλωση χωρίς πλήρωμα, προσφέρουμε την εβδομαδιαία ενοικίαση σκαφών αναψυχής, αλλά μπορούμε να παρέχουμε
σκάφη και για μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν και εφόσον είναι
διαθέσιμα.

How were you affected by the Coronavirus positively or negatively?
It is difficult to say anything yet. We started operating during the
Covid pandemic just after lockdown, and as you know, it still affects the tourism industry in Cyprus and worldwide. However, we
are sure that Cyprus has excellent potential as a bareboat charter
destination.

Επηρεαστήκατε θετικά ή αρνητικά από τον Κορωνοϊό;
Μου είναι ακόμα δύσκολο να απαντήσω σε αυτό. Ξεκινήσαμε να λειτουργούμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Κορωνοϊού, αμέσως
μετά την καραντίνα που όπως κι εσείς γνωρίζετε, εξακολουθεί να
επηρεάζει την τουριστική βιομηχανία στην Κύπρο και παγκοσμίως.
Ωστόσο, είμαστε σίγουροι ότι η Κύπρος έχει εξαιρετικές δυνατότητες
ως προορισμός για ναυλώσεις σκαφών χωρίς πλήρωμα.

Many people from the field of yachting services stated that
these two years were very successful for the market, what is
your opinion? Could you say that you had an increase in bookings for “private” holidays due to Covid?
These two years were very unusual for the bareboat charter industry, with many last-minute bookings, cancellations, rescheduling.
There is an increase in “private” holidays. Yacht charter and vacation
on the sailing yacht means you don’t need to interact with other
public members.
Many people are looking now for the opportunity to spend their
vacation in hidden, beautiful places without any crowd.

Πολλοί από τον τομέα των υπηρεσιών παροχής σκαφών, δήλωσαν
ότι αυτά τα δύο χρόνια ήταν πολύ επιτυχημένα για την αγορά. Ποια
είναι η γνώμη σας; Θα μπορούσατε να πείτε ότι είχατε αύξηση στις
κρατήσεις για «ιδιωτικές» διακοπές λόγω του Κορωνοϊού;
Αυτά τα δύο χρόνια ήταν πολύ ασυνήθιστα για τον κλάδο των ναυλώσεων σκαφών χωρίς πλήρωμα, με πολλές κρατήσεις της τελευταίας
στιγμής, ακυρώσεις και αλλαγές .
Ναι, υπάρχει αύξηση των «ιδιωτικών» διακοπών. Η ναύλωση γιοτ
και οι διακοπές σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται
να αλληλεπιδράσετε ή να συνταξιδέψετε με άλλους ανθρώπους
που δε γνωρίζετε.
Πολλοί αναζητούν πλέον την ευκαιρία να περάσουν τις διακοπές
τους σε απόμερα και όμορφα μέρη, χωρίς πλήθος κόσμου.

What are the future plans of your company?
We focus on the growth of our fleet and the development of our
services in Cyprus. We intend to continue the product development and maintenance of our long-standing relationship with our
customers by providing more value-added services.

Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας σας;
Επικεντρωνόμαστε στην αύξηση του στόλου μας και στην ανάπτυξη των υπηρεσιών μας στην Κύπρο. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε
την ανάπτυξη των προϊόντων και τη διατήρηση της μακροχρόνιας
σχέσης με τους πελάτες μας, προσθέτοντας περισσότερη αξία στις
υπηρεσίες που παρέχουμε.
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Larnaca Marina

Μαρίνα Λάρνακας

Interview with the Operation
Manager of Larnaca Marina,
Capt. Paris Demetriou

Τετ α τετ με τον Διευθυντή της
Μαρίνας Λάρνακας,
Καπτ. Πάρη Δημητρίου

On 1st of April 2022, the agreement between the Republic of Cyprus and Kition Ocean Holdings Ltd for the implementation of the
Larnaca Harbour and Marina redevelopment project, was activated.

Την 1η Απριλίου 2022 ενεργοποιήθηκε η συμφωνία μεταξύ της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Kition Ocean Holdings Ltd για την
υλοποίηση του έργου ανάπλασης του Λιμανιού και της Μαρίνας
Λάρνακας.

The aim is to create a unique all year round destination, capable of
serving and accommodating all types of vessels, yachts and businesses, through the expansion and modernisation of the port.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μοναδικός ολόχρονος προορισμός, ικανός να εξυπηρετεί και να φιλοξενεί όλους τους τύπους
πλοίων, γιοτ και επιχειρήσεων, μέσω της επέκτασης και του εκσυγχρονισμένου λιμανιού.

How do you see the Larnaca development complementing the
wider Eastern Med superyacht infrastructure?

Πώς βλέπετε την ανάπτυξη της Λάρνακας να συμπληρώνει την
ευρύτερη υποδομή των Superyacht της Ανατολικής Μεσογείου;

As you already know Cyprus in general and in extend Larnaca Marina is the last European destination when travelling from Europe
towards the Middle East or Asia through Suez Canal and the first
destination when coming from these destinations to Europe. Additionally, the close proximity of Larnaca Marina to Larnaca’s historic traditional centre which starts outside its main gate, as well as,
the Larnaca international airport of Cyprus, just 7km away, is a key
point which is worth mentioning and something which will minimise traveling time to get on and off a Superyacht. We therefore
have the opportunity to create a state of the art Marina at a great
location.

Η Κύπρος και κατ’ επέκταση η Μαρίνα Λάρνακας είναι ο τελευταίος
ευρωπαϊκός προορισμός όταν γίνεται το ταξίδι από την Ευρώπη
προς τη Μέση Ανατολή ή την Ασία μέσω της Διώρυγας του Σουέζ. Η
Μαρίνα Λάρνακας είναι αναπόσπαστο μέρος του ιστορικού κέντρου
της πόλης που ξεκινά έξω από την κυρία πύλη της. Η Μαρίνα Λάρνακας βρίσκεται 7 χιλιόμετρα από το Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας.
Πρόκειται για το κύριο διεθνές αεροδρόμιο της Κύπρου και την
κύρια πύλη εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Όπως μπορεί να
γίνει αντιληπτό αυτό το στοιχείο ελαχιστοποιεί το χρόνο πρόσβασης,
μετάβασης στα σκάφη. Αυτά τα δεδομένα μας δίνουν την ευκαιρία
να δημιουργήσουμε μια υπερσύγχρονη Μαρίνα σε μια εξαιρετική
τοποθεσία.
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During the last couple of years we have been researching extensively marinas around the world, trying to identify things that
make several marinas better than others. Services that are needed or need improving, when it comes to servicing superyachts,
their crew, clients, guests and their demanding owners. We are
confident that we now have a clear understanding of what is expected and the standards we have to achieve in order to be able
to satisfy the needs of potential future clients who expect the
best they can get.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δύο ετών έχουμε μελετήσει
εκτενώς μαρίνες σε όλο το κόσμο, προσπαθώντας να εντοπίσουμε
πράγματα που κάνουν καλύτερα κάποιες μαρίνες από άλλες. Ποιες
είναι δηλαδή οι υπηρεσίες που χρειάζονται ή πρέπει να βελτιωθούν, όταν πρόκειται για την εξυπηρέτηση των superyachts, των
πληρωμάτων, των πελατών, των επισκεπτών και των απαιτητικών
ιδιοκτητών τους. Είμαστε βέβαιοι ότι πλέον έχουμε σαφή αντίληψη
του τι αναμένεται και των προτύπων που πρέπει να επιτύχουμε,
προκειμένου να είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε ανάγκες των
δυνητικών πελατών που αναμένουν τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες
που μπορούν να λάβουν.

With those in mind, as well as, the rich local traditions and hospitality, we have designed the new Larnaca Marina and the Larnaca
Port. A unique project in a unique location able to combine great
service, flexible accommodation, easy access and plenty of services and activities.

Έχοντας αυτά κατά νου και τις πλούσιες τοπικές παραδόσεις και
φιλοξενία, σχεδιάσαμε τη νέα Μαρίνα Λάρνακας και το Λιμάνι Λάρνακας. Ένα μοναδικό έργο σε μια ιδανική τοποθεσία που μπορεί να
συνδυάσει εξαιρετικές υπηρεσίες, ευέλικτη διαμονή και εξαιρετικά
εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες και δραστηριότητες.

The fact that we have the opportunity to design and redevelop
the whole infrastructure for this project gives us the chance to do
this right. We are planning to incorporate the latest smart technology which will enable Captains, Crew and everyone on board
a vessel to communicate and deal with almost everything they
require prior to their arrival. A whole marina with a full range of
services at their finger tip. In parallel we are planning to have dedicated concierge services for superyachts, available 24/7. Thus, saving valuable time and ensuring good quality service just in time.

Το γεγονός ότι έχουμε την ευκαιρία να σχεδιάσουμε και να ανακατασκευάσουμε το σύνολο της υποδομής για το έργο αυτό, μας δίνει τη
δυνατότητα να το κάνουμε σωστά. Στοχεύουμε να ενσωματώσουμε
την πιο πρόσφατη, έξυπνη τεχνολογία, η οποία θα επιτρέπει στους
καπετάνιους, το πλήρωμα και όλους τους επιβαίνοντες σε ένα σκάφος
να επικοινωνούν και να διεκπεραιώνουν σχεδόν όλα όσα χρειάζονται
πριν από την άφιξη τους. Μια ολόκληρη μαρίνα με ένα πλήρες φάσμα
υπηρεσιών στα πόδια τους. Παράλληλα, σχεδιάζουμε να έχουμε
ειδικές υπηρεσίες θυρωρού για τα superyacht, διαθέσιμες 24 ώρες
το 24ωρο. Έτσι, εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και εξασφαλίζονται
υπηρεσίες ψηλής ποιότητας βάσει χρονοδιαγράμματος.
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This will save valuable time and ensure high quality service.

Έτσι, θα εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος και θα διασφαλίζεται η
υψηλών προδιαγραφών εξυπηρέτηση.

Additionally, special emphasis has been given to the environment
and for this reason we aim to produce almost all power which will
be required to operate this magnificent project by renewable energy sources, something which will enable us to provide power to
all yachts and Superyachts (maintenance & repairs) within a state
of the art dedicated secured service/shipyard area which will be
established within the Larnaca Port.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο περιβάλλον και για το λόγο
αυτό, στοχεύουμε να παράγουμε σχεδόν όλη την ενέργεια που θα
απαιτηθεί για τη λειτουργεία αυτού του υπέροχου έργου από ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, κάτι που θα μας επιτρέψει να παρέχουμε
ενέργεια σε όλα τα σκάφη αναψυχής και τα superyacht (συντήρηση
και επισκευή)σε έναν υπερσύγχρονο και ασφαλές χώρο υπηρεσιών/
ναυπηγείου που θα δημιουργηθεί εντός του Λιμένα Λάρνακας.

This will be one of a kind destination having a modern Marina
working with a fully operating Port.

Αυτός θα είναι ένας μοναδικός στο είδος του προορισμός που θα
έχει μια σύγχρονη Μαρίνα η οποία θα λειτουργεί ταυτόχρονα δίπλα
σε έναν πλήρως λειτουργικό λιμάνι.

Will Larnaca attempt to become a re-fit and service centre
also to attract year round visitation? If so, can you elaborate
on the scale of this side of the development?

Θα προσπαθήσει η Λάρνακα να γίνει ένα κέντρο ανακατασκευών
και υπηρεσιών για να προσελκύει επισκέπτες όλο τον χρόνο; Εάν
ναι, μπορείτε να μας διευκρινίσετε το εύρος αυτής της πλευράς
της ανάπτυξης;

Absolutely, our aim is to become an all year destination and that
was the basis of our project design.
The Larnaca Marina will include the development of the sea area
and will have capacity of 600 to 800 berthing spots, depending
on the size of the boats and which can accommodate boats up to
130 meters while in cooperation with the port can offers berthing
services to some of the largest yachts in the world. This possibility is unique and differentiates Larnaca Marina from other marinas
in the area. The new Larnaca Marina, will have a boat refuelling
station on a new breakwater to be constructed, as well as a modern office building (Yacht Club) that houses the marina’s offices,
scouts, restaurants, cafes, leisure areas and shops. The upgraded
services that the new Larnaca Marina will offer that includes the
supply of water, electricity, internet, supply, and maintenance in all
categories of boats.

Βεβαίως, στόχος μας είναι να γίνουμε ένας προορισμός για όλο τον
χρόνο και αυτή ήταν η βάση της προσέγγισης σχεδιασμού του έργου
μας. Η Μαρίνα Λάρνακας θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη του θαλάσσιου χώρου και θα έχει χωρητικότητα 600 με 800 θέσεις ελλιμενισμού,
ανάλογα με το μέγεθος των σκαφών και θα έχει τη δυνατότητα να
φιλοξενεί σκάφη μεγέθους έως 130 μέτρα, ενώ σε συνεργασία με το
λιμάνι θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ελλιμενισμού σε μερικά
από τα μεγαλύτερα σκάφη αναψυχής στον κόσμο. Η δυνατότητα
αυτή είναι μοναδική και διαφοροποιεί τη Μαρίνα Λάρνακας από τις
άλλες μαρίνες της περιφέρειας. Η νέα Μαρίνα Λάρνακας, θα διαθέτει
σταθμό ανεφοδιασμού σκαφών σε νέο κυματοθραύστη που θα κατασκευαστεί, καθώς και ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων (Υacht Club)
που, θα στεγάζει τα γραφεία της μαρίνας, προσκόπους, εστιατόρια,
καφετέριες, χώρους αναψυχής και καταστήματα. Οι αναβαθμισμένες
υπηρεσίες που θα προσφέρει η νέα Μαρίνα Λάρνακας περιλαμβάνουν
την παροχή νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, διαδικτύου, προμηθειών,
και συντήρησης σε όλες τις κατηγορίες σκαφών.
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Most Superyacht owners live life on the fast lane. Busy with their
corporate activities on a daily basis and managing companies and
businesses all over the world. The redevelopment of Larnaca marina will become a unique destination for them, giving them the
ability to live, work, relax and enjoy all year round.

Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες superyacht ζουν τη ζωή τους σε πολύ
γρήγορους ρυθμούς, είναι απασχολημένοι με τις εταιρικές τους δραστηριότητες σε καθημερινή βάση και διαχειρίζονται εταιρείες και
επιχειρήσεις σε όλον το κόσμο. Η ανάπλαση της Μαρίνας Λάρνακας
θα γίνει ένας μοναδικός προορισμός γι’ αυτούς, δίνοντας τους τη δυνατότητα να ζουν, να εργάζονται, να χαλαρώνουν και να απολαμβάνουν
την κάθε στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

It is important to highlight the fact that many boat owners are living their lives at a fast pace. They engage with their daily business
activities that can be found anywhere in the world. Larnaca Marina
after the completion of the projects can be a unique destination
for this demanding community which will be able to live, work,
relax and enjoy living in Cyprus.

Είναι σημαντικό να αναδείξουμε το γεγονός ότι πολλοί ιδιοκτήτες
σκαφών ζουν τη ζωή τους σε γρήγορους ρυθμούς. Ασχολούνται
καθημερινά με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες που μπορεί να βρίσκονται σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Η Μαρίνα
Λάρνακας μετά την ολοκλήρωση των έργων μπορεί να αποτελέσει
ένα μοναδικό προορισμό για αυτή την απαιτητική κοινότητα που
θα μπορεί να ζει, να εργάζεται, να χαλαρώνει και να απολαμβάνει
τη διαμονή στην Κύπρο.

We have also seen re-development of Limassol and other projects in the region, assuming a lack of marina capacity in the
region, how did you calculate that the demand was there?

Είδαμε επίσης την ανάπλαση της Λεμεσού και άλλων έργων, υποθέτοντας ότι υπάρχει έλλειψη χωρητικότητας στις Μαρίνες της
περιφέρειας. Πώς υπολογίσατε ότι υπήρχε ζήτηση;

As previously mentioned, prior to “setting sails” for this project we
looked amongst other things at what marinas were available in
the region, what was on offer, what is missing and where can we
add value.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πριν «ανοίξουμε πανιά» για το
έργο αυτό, εξετάσαμε μεταξύ άλλων ποιες μαρίνες υπάρχουν στην
περιοχή, τι προσφέρουν, τι λείπει και που μπορούμε να προσθέσουμε αξία.

Our aim as Larnaca Marina and in extend Cyprus, is to create a new
yachting destination and this will only be possible with the collective effort and cooperation of all authorities.

Στόχος μας ως Μαρία Λάρνακας και σε επέκταση της Κύπρου, είναι
να δημιουργήσουμε έναν νέο προορισμό για τα σκάφη και αυτό
θα είναι εφικτό μόνο με τη συλλογική προσπάθεια και συνεργασία
όλων των φορέων.

The demand to berth superyachts or even mid size yachts in Cyprus is very limited at the moment and this is due to the fact that
the supply and berthing capabilities for superyachts is currently
very limited, on top of the fact that the current supply lack services
and expertise in many cases.

Η ζήτηση για ελλιμενισμό των superyacht ή ακόμα και μεσαίου
μεγέθους σκαφών αναψυχής Κύπρος είναι πολύ περιορισμένη αυτή
τη στιγμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δυνατότητες ανεφοδιασμού και ελλιμενισμού των superyacht είναι σήμερα πολύ περιορισμένες, πέραν του γεγονότος ότι ο τρέχων ανεφοδιασμός στερείται
υπηρεσιών και τεχνογνωσίας σε πολλές περιπτώσεις.
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If for example a yacht owner of a yacht looks at the services, the
offering and capabilities of Larnaca Marina today it will be very difficult to choose to go there because there is simply not much to
do there other than a nice walk in the old city of Larnaca which
starts right outside the entrance of the Larnaca Marina. I believe
this has been the case with other marinas in the region which are
slowly slowly getting complete makeovers or are currently been
built from scratch. During the last few years and even during covid-19 several shipyards in Europe (Italy, Germany, Holland) have
seen and reported a huge increase in orders and enquiries to build
new, bigger and more luxurious megayachts.

Εάν για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης σκάφους κοιτάξει τις υπηρεσίες,
την προσφορά και τις δυνατότητες της Μαρίνας Λάρνακας σήμερα,
θα είναι πολύ δύσκολο να την επιλέξει, γιατί απλά δεν υπάρχουν
πολλά πράγματα να κάνει κανείς εκεί εκτός από μια ωραία βόλτα
στην παλιά πόλη της Λάρνακας που ξεκινά ακριβώς έξω από την
είσοδο της Μαρίνας Λάρνακας. Πιστεύω ότι αυτό συνέβη και με άλλες
μαρίνες στην περιοχή, οι οποίες σιγά σιγά ανακαινίζονται πλήρως
ή κατασκευάζονται σήμερα από την αρχή. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών και ακόμη και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, αρκετά ναυπηγεία στην Ευρώπη (Ιταλία, Γερμάνια, Ολλανδία) είδαν και
ανέφεραν τεράστια αύξηση των παραγγελιών και των αιτημάτων για
την κατασκευή νέων, μεγαλύτερων και πολυτελέστερων megayachts.

In addition to this, demand for servicing and/or refitting of all size
of yachts has also been soaring during the last few years. Almost all
experienced superyacht management companies have expressed
interest to secure, well in advance, space for their clients within
already established and newly build marinas which will be able
to offer them much more than berthing. The size of superyachts
is growing and so is there numbers. Therefore, our aim is to create a unique destination able to fulfil the high expectations and
demand of existing and future superyacht owners, their families,
businesses and others.

Επιπλέον, η ζήτηση για συντήρηση ή/και μετασκευή όλων των
μεγεθών σκαφών αναψυχής, έχει επίσης αυξηθεί κατακόρυφα
τα τελευταία χρόνια. Σχεδόν όλες οι έμπειρες εταιρείες διαχείρισης superyacht έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εξασφαλίσουν,
εγκαίρως, χώρο για τους πελάτες τους σε ήδη καθιερωμένες και
νεόδμητες Μαρίνες που θα μπορούν να τους προσφέρουν πολύ περισσότερα από έναν απλό ελλιμενισμό. Το μέγεθος των superyacht
μεγαλώνει, το ίδιο και ο αριθμός τους. Ως εκ τούτου, στόχος μας
είναι να δημιουργήσουμε έναν μοναδικό προορισμό ικανό να ικανοποιήσει τις υψηλές προσδοκίες και τη ζήτηση των υφιστάμενων
και μελλοντικών ιδιοκτητών superyacht, των οικογενειών τους, των
επιχειρήσεων και άλλων.

Understanding your potential clients needs, expectations, market
demands and trends is crucial when it comes to planning and
designing projects of such a scale and complexity and I am very
determined and confident that we will get this right.

Η κατανόηση των αναγκών, των προσδοκιών, των απαιτήσεων της
αγοράς και των τάσεων των δυνητικών πελατών σας είναι ζωτικής
σημασίας όταν πρόκειται για την οργάνωση και τον σχεδιασμό έργων
τέτοιας κλίμακας και πολυπλοκότητας και είμαι πολύ αποφασισμένος
και σίγουρος ότι θα το πετύχουμε.
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Συνέντευξη με την:

Μαριάνθη Περιστέρη
Διευθύνων Σύμβουλος
των LEOMAR SHIPPING & MGS

LEOMAR SHIPPING &
MGS
More than 20 years of experience and services in
the field of Yachting

Περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας και
προσφοράς υπηρεσιών στον χώρο του Yachting

How long have you been active in this sector and where are
your services expanding?
The company has been operating since March 2002 with the main
focus on vessel brokerage, such us merchant ships, cruise ships as
well as yachts.
Over time, these services have been greatly expanded due to a
corresponding demand from our clients.
Currently, apart from the brokerage of vessels, we deal with their
management, the renewal of their certificates as well as their
crews, registrations and boat inspections.
Ship owners’ representations started timidly as a need of our clients and evolved into a necessity when the professional licences
were conditional on the branch of the ship owning company, so
we followed the needs of the time.

Από πότε δραστηριοποιείστε στον συγκεκριμένο τομέα και που
επεκτείνονται οι υπηρεσίες σας;
Η εταιρεία δραστηριοποιείται από τον Μάρτιο του 2002 με κύριο
αντικείμενο την πρακτόρευση πλοίων, από εμπορικά πλοία, κρουαζιερόπλοια καθώς και θαλαμηγών.
Με τον καιρό επεκτάθηκαν κατά πολύ οι υπηρεσίες αυτές λόγω
ανάλογης ζήτησης από τους πελάτες μας.
Αυτή τη στιγμή εκτός από την πρακτόρευση των πλοίων ασχολούμαστε με τη διαχείριση αυτών, την ανανέωση πιστοποιητικών τους
καθώς και των πληρωμάτων τους, νηολογήσεις και λεμβολογήσεις.
Οι εκπροσωπήσεις πλοιοκτητών ξεκίνησαν δειλά ως ανάγκη των πελατών μας και εξελίχθηκε σε αναγκαίο κακό όταν οι επαγγελματικές
άδειες είχαν ως προϋπόθεση το υποκατάστημα της πλοιοκτήτριας
εταιρείας, οπότε ακολουθήσαμε τις ανάγκες της εποχής.

How do you see the new digital era in Greek ports with the
activation of the digital platform ‘’epilotage’’ (epilotage.hcg.
gr)?
The needs of the times are driving our actions and prompting us
to use online services.
Every new beginning is difficult. So this process will not be feasible
but also not easy, especially for the professionals who did all the
back - up of their clients and will spend a lot of time “guessing” the
desires of the owners who change their minds constantly.
But we are here for the easy and the hard tasks.

Πως βλέπετε την νέα ψηφιακή εποχή στα ελληνικά λιμάνια με την
ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας ‘’epilotage’’ (epilotage.
hcg.gr);
Οι ανάγκες της εποχής μεθοδεύουν τις ενέργειές μας και μας προτρέπουν να χρησιμοποιήσουμε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Κάθε αρχή και δύσκολη. Οπότε και αυτή η διαδικασία δεν θα είναι
εφικτή αλλά ούτε εύκολη, κυρίως για τους επαγγελματίες οι οποίοι
έκαναν όλο το back – up των πελατών τους και θα σπαταλούν πολύ
χρόνο να «μαντέψουν» τις επιθυμίες των ιδιοκτητών οι οποίοι αλλάζουν γνώμη κάθε πέντε λεπτά.
Όμως είμαστε εδώ και για τα εύκολα αλλά και για τα δύσκολα.
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What are your actions in Cyprus? How do you see the Cypriot
market in the yacht charter sector?
I have excellent contacts and cooperation with Cyprus, but not
within the country since our services are mostly related to Greece.
However, several ship owners have their yachts in the marinas of
Athens where we provide our services.
We do not have a particular demand for charters in Cyprus, but we
know that it is a favourite destination for many nationalities.

Ποιες οι δράσεις σας στην Κύπρο; Πως βλέπετε την κυπριακή αγορά
στον τομέα ναύλωσης σκαφών;
Με την Κύπρο έχω εξαίρετες επαφές και συνεργασίες, αλλά όχι εντός
της χώρας εφόσον οι υπηρεσίες μας αφορούν επί τω πλείστον την
Ελλάδα. Αρκετοί πλοιοκτήτες όμως έχουν τις θαλαμηγούς τους στις
Μαρίνες της Αθήνας κι στις οποίες παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.
Δεν έχουμε ιδιαίτερη ζήτηση για ναυλώσεις στην Κύπρο, όμως ξέρουμε ότι είναι ένας αγαπητός προορισμός σε πολλές Εθνικότητες.

We are now 2+ years into the pandemic. What are the difficulties you have faced and how have you managed to cope with
them?
The pandemic created additional complexities in handling tasks
since we could not personally visit many services where our presence was necessary. On the other hand, many public services delayed the processing of many cases, since we couldn’t enter their
premises and they were wasting their time without producing any
work.
We were using double or triple the time to process cases without
being able to charge all those working-hours to our clients.
Fortunately after the first eight or so months, the situation was corrected by 70%.

Μετράμε πλέον 2+ χρόνια με την πανδημία. Ποιες οι δυσκολίες που
αντιμετωπίσατε και πως καταφέρατε να ανταπεξέλθετε σε αυτές
τις δυσκολίες;
Η πανδημία μας δημιούργησε επιπλέον πολύπλοκες διαδικασίες
διεκπεραίωσης εργασιών εφόσον δεν μπορούσαμε να επισκεφθούμε
προσωπικά πολλές υπηρεσίες όπου ήταν απαραίτητη η παρουσία
μας. Από την άλλη πολλές δημόσιες υπηρεσίες καθυστερούσαν την
διεκπεραίωση υποθέσεων, αφού δεν μπορούσαμε να μπούμε στον
χώρο τους, σπαταλώντας τον χρόνο τους χωρίς να παράγουν έργο.
Χρησιμοποιούσαμε διπλάσιο ή τριπλάσιο χρόνο για τη διεκπεραίωση εργασιών χωρίς να μπορούμε να χρεώνουμε όλες αυτές τις
εργατοώρες στους πελάτες μας.
Ευτυχώς μετά το πρώτο διάστημα των οκτώ περίπου μηνών τα
πράγματα διορθώθηκαν κατά 70%.
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How is the coming year in your sector and what are your goals
as a company?
If you had asked me before the hostile actions of the Russians
towards Ukraine, my answer would have been very encouraging
since the first booking samples showed an increase of up to 100%.
At the moment things are still very fluid and there is no sign of
stopping all the confusion that is going on in all the neighbouring
countries as well as in the International community, since many
countries are now involved.
But we continue to see positive signs in our communications. And
as a positive-minded group, we believe that we will have enough
growth in vessel approaches, of all specialties, for 2022.
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Πως προβλέπεται ο ερχόμενος χρόνος στον τομέα σας και ποιοι οι
στόχοι σας σαν εταιρεία;
Αν με ρωτούσατε πριν τις εχθρικές ενέργειες των Ρώσσων προς την
Ουκρανία, η απάντησή μου θα ήταν πολύ ενθαρρυντική εφόσον τα
πρώτα δείγματα κρατήσεων έδειχναν αύξηση έως 100%.
Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι ακόμα πολύ ρευστά και δεν υπάρχει ένδειξη να σταματήσει όλη αυτή η αναστάτωση που υπάρχει σε
όλες τις γειτονικές χώρες, καθώς και στη Διεθνή κοινότητα εφόσον
έχουν εμπλακεί πολλές χώρες πλέον τις γειτονικές.
Συνεχίζουμε όμως να βλέπουμε θετικό πρόσημο στις επικοινωνίες
μας. Και ως θετικά σκεπτόμενη ομάδα θεωρούμε ότι θα έχουμε αρκετή αύξηση στις προσεγγίσεις πλοίων, κάθε ειδικότητας, για το 2022.

Among the clouds
there is always a susnhine...
Look for us
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Our Services

Berthing reservations
Arrival and departure formalitites
Crew changes and accommodation
Yacht’s classification and certificates
Branch office representative

Fueling
Provisions
laundry
technical support and maintenance
Medical and laboratory visits

Additional
VIP

Limo Services
Private flight collection
Minivan & Luxury buses
Special Royal Permissions Operation

EXTRAS

Legal Representation
Private Flights
Hellicopter arrangements
Speed Boat Transfers
Luxury Villas Rental
Hotel Accomodation
Diving, snorkeling and sports operation by professionals

LEOMAR SHIPPING

SHIPS AGENCY & MANAGEMENT
Get in touch...

LEOMAR SHIPPING
MAIN OFFICE: PIRAEUS
BRAND OFFICE: NAFPLION

98B, Filonos Street 18536,
Piraeus - Greece
TEL./FAX: +30 2104112397
MOBILE: +306936726722

WEB: www.portagent.gr
EMAIL: leomarltd@hotmail.com
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Angelika E. Lytina
Managing Director
of BMTECH
Συνέντευξη με την:
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Αγγελική Λύτινα
Διευθύνων Σύμβουλος
της BMTECH

Since when have you been active in this field and where are
your services expanding?
BMTECH has been active in the field of marine electronic products and related services since 2007. Specifically, we offer products such as: FLIR thermal night vision cameras (for safe navigation
day and night) with the option of integration with other systems
(i.e. radar) , engine / battery / tank control systems, engine room
thermographic monitoring, monitors and multifunction displays
(MFDs), tenders and jet-skis tracking and identification systems,
navigation and PC control systems for engines, generators, pumps,
electrical and hydraulic systems etc., specially designed hardware,
closed-circuit television (CCTV) with the ability to control and live
monitoring via IPAD, IPHONE, ANDROID, automatic operation of
Trim Tabs, digital sensors for NMEA 2000 & SeaTalk NG, antennas
and other products.

Από πότε δραστηριοποιείστε στον συγκεκριμένο τομέα και που
επεκτείνονται οι υπηρεσίες σας;
Η BMTECH δραστηριοποιείται στον τομέα εμπορίας και εγκατάστασης ηλεκτρονικών ναυτιλιακών προϊόντων και των αντίστοιχων υπηρεσιών από το 2007. Συγκεκριμένα προσφέρουμε προϊόντα όπως:
Θερμικές κάμερες νυχτερινής όρασης FLIR (για ασφαλή πλοήγηση
μέρα και νύχτα) και δυνατότητα σύνδεσης με άλλα συστήματα (π.χ.
ραντάρ), συστήματα ελέγχου μηχανών/μπαταριών/δεξαμενών, θερμογραφικός έλεγχος μηχανοστασίου, οθόνες και πολυμηχανήματα
(MFD), συστήματα εντοπισμού και αναγνώρισης των tenders, jet-skis,
σύστημα πλοήγησης (Navigation) και ελέγχου μέσω PC των μηχανών, γεννητριών, αντλιών, ηλεκτρικών και υδραυλικών συστημάτων
κλπ, ειδικά σχεδιασμένο hardware, κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης
(CCTV) με δυνατότητα έλεγχου και ζωντανής παρακολούθησης μέσω
IPAD, IPHONE, ANDROID, αυτόματος χειρισμός των Trim Tabs, digital
sensors για NMEA 2000 & SeaTalk NG, κεραίες και άλλα προϊόντα.

Our customers are involved in the fields of yachting, commercial
shipping and naval national security (Coastguard, Navy). Year 2007
is a milestone year as the sale of thermal cameras is released for
yachting, which until then was exclusively military equipment.
BMTECH has been the official distributor of TELEDYNE FLIR, the
world leader of thermal cameras, since 2007. In addition, we are
distributors of high-tech products of various companies and cooperate with other national and international companies. Except
products sale, our company offers installation, systems integration,
after-sales service, repair, training, custom-made projects and advanced technologies.

Απευθυνόμαστε σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στο χώρο
του yachting, της ναυτιλίας και της κρατικής ασφάλειας (Λιμενικό,
Πολεμικό Ναυτικό). Το έτος 2007 αποτελεί έτος ορόσημο καθώς
απελευθερώνεται η εμπορία των θερμικών καμερών για πρώτη
φορά παγκοσμίως στο χώρο του yachting που έως τότε αποτελούσαν
αποκλειστικά στρατιωτικό υλικό. Η BMTECH, είναι επίσημος αντιπρόσωπος από το 2007 του οίκου TELEDYNE FLIR, παγκοσμίου ηγέτη
στο χώρο των θερμικών καμερών. Επιπλέον, αντιπροσωπεύουμε
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας διαφόρων οίκων του Εξωτερικού και
συνεργαζόμαστε με άλλες Εταιρείες του εξωτερικού και εσωτερικού.
Η Εταιρεία μας εκτός από την πώληση των προϊόντων προσφέρει
εγκατάσταση, systems integration, after-sales service, επισκευή,
εκπαίδευση, custom made projects και προηγμένες τεχνολογίες.
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What changes in 2022/2023 in the technology of the products
you offer?
All these years there is a rapid growth in technology. There is a wide
range of different models and products with multiple capabilities
creating a high level of safety on-board. In addition, automation at
all levels is constantly evolving. Systems and their interfaces are
growing. Nowadays engines can be integrated with multi-function displays (MFDs) and simplify their functionality and display.
Imaging and interactivity systems even in boat mooring are slowly
entering MFDs. Wireless connections and display of information
& systems even in terrestrial installations are becoming more and
more accessible.

Τι αλλάζει το 2022/2023 στην τεχνολογία των προϊόντων που προσφέρετε;
Όλα αυτά τα χρόνια παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη στην τεχνολογία.
Υπάρχει μεγάλη προσφορά διαφορετικών μοντέλων και προϊόντων
με πολλαπλές δυνατότητες δημιουργώντας μεγαλύτερη ασφάλεια
εν πλω. Επιπλέον, ο αυτοματισμός σε όλα τα επίπεδα εξελίσσεται
συνεχώς. Τα συστήματα και οι διασυνδέσεις τους όλο και αυξάνονται.
Οι μηχανές πλέον έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με πολυμηχανήματα (MFD) απλοποιώντας την λειτουργικότητα και την απεικόνιση
αυτών. Συστήματα απεικόνισης και διαδραστικότητας ακόμα και
στην πρόσδεση του σκάφους σιγά σιγά εισέρχονται στα πολυμηχανήματα (MFD). Ασύρματες συνδέσεις και απεικόνιση πληροφοριών
& συστημάτων ακόμα και σε επίγειες εγκαταστάσεις αρχίζουν να
γίνονται όλο και πιο προσιτά.

What are your actions in Cyprus? How do you see the Cypriot
yachting market?
Our Company participated for two consecutive years in the Limassol Boat Show, which is an ever-evolving exhibition of high quality
and standards taking place in the Limassol Marina. In recent years
there has been an increase on our products interest which could
have been higher but due to the covid-19 pandemic disease there
is a global slowdown in growth and uncertainty in many areas.
In the last year there is a shortage in many products due to the
reduced production worldwide which in combination with the increasing transportation costs have as a consequence the increase
of product prices that we all experiencing daily. On the other
hand, the Cypriot yachting market is constantly evolving and the
construction of new marinas has a particularly positive effect. In
recent years, there has been a rapid growth in the field of new
constructions in real-estate that helps yachting growth as well.
The most recent construction is the Ayia Napa Marina project,
which will be a really high level seaside tourist resort in the Eastern Mediterranean Sea.

Ποιες οι δράσεις σας στην Κύπρο; Πώς βλέπετε την κυπριακή αγορά
στον τομέα του yachting;
Η Εταιρεία μας έχει συμμετάσχει για δύο συναπτά έτη στο Ναυτικό
Σαλόνι της Λεμεσού το οποίο αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη έκθεση υψηλών προδιαγραφών στη Μαρίνα της Λεμεσού. Τα τελευταία
έτη παρατηρείται μια αύξηση του ενδιαφέροντος για τα προϊόντα
μας η οποία θα μπορούσε να έχει αυξηθεί περισσότερο αλλά λόγω
την πανδημίας covid-19 υπάρχει μια παγκόσμια επιβράδυνση της
ανάπτυξης και αβεβαιότητα σε πολλούς τομείς. Το τελευταίο έτος
παρουσιάζονται ελλείψεις σε πολλά προϊόντα λόγω της μειωμένης
παραγωγής που και σε συνδυασμό με τα αυξανόμενα μεταφορικά
κόστη έχουν ως συνέπεια την αύξηση τιμών προϊόντων το οποίο το
βιώνουμε καθημερινά όλοι μας. Από την άλλη η κυπριακή αγορά στον
τομέα του yachting συνεχώς εξελίσσεται και η κατασκευή καινούργιων
μαρίνων επιδρά ιδιαίτερα θετικά. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
μια ραγδαία εξέλιξη στο χώρο των νέων κατασκευών στο real-estate
που βοηθά στην ανάπτυξη του yachting. Με πιο πρόσφατη κατασκευή
το έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας το οποίο θα αποτελέσει πρότυπο
παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Ανατολικής Μεσογείου.
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We are now counting 2+ years with the pandemic. What difficulties did you face and how did you manage to cope with
these difficulties?
Unfortunately, we are now counting 2+ years with the covid-19
pandemic disease with which in any form and mutation we must
learn to live from now onwards. Undoubtedly, there is an uncertainty and inability to plan at all levels of our lives personally and
professionally in the last recent years. On professional level there
is a shift to remote working which seems to continue in the future
for some companies for other many reasons and not just because
of the pandemic disease. The interest for our Company did not decrease and our operation continued without much difficulty as we
tried to operate as we operate in normal circumstances of course
with any difficulty a lockdown may create.

Μετράμε πλέον 2+ χρόνια με την πανδημία. Ποιες οι δυσκολίες που
αντιμετωπίσατε και πως καταφέρατε να ανταπεξέλθετε σε αυτές
τις δυσκολίες.
Δυστυχώς μετράμε πλέον 2+ χρόνια με την πανδημία covid-19 με
την οποία σε οποιαδήποτε μορφή και μετάλλαξη της θα πρέπει να
μάθουμε να ζούμε. Αναμφισβήτητα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια
αναστάτωση και μια αδυναμία προγραμματισμού σε όλα τα επίπεδα
της ζωής μας προσωπικά και επαγγελματικά. Στον επαγγελματικό
χώρο υπάρχει μια στροφή στην τηλεργασία η οποία φαίνεται ότι θα
συνεχίσει σε κάποιους κλάδους για πολλούς λόγους και όχι μόνο λόγω
της πανδημίας. Συγκεκριμένα για την Εταιρεία μας το ενδιαφέρον
δεν μειώθηκε και η λειτουργία μας συνεχίστηκε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία καθώς προσπαθήσαμε να λειτουργούμε όπως λειτουργούμε
καθημερινά βέβαια με την οποιαδήποτε δυσκολία των lockdown.

How is the next year forecast in your field and what are your
goals as a company?
The interest for the offered products by BMTECH remains on a high
demand as we all give more and more importance to our safety
and highly advanced technology products. I remember the first
time I was on an on-board demo I was impressed by what you
can see with a thermal camera. For this reason, as a Company, we
also, offer a live on-board demo for the operation of our systems
so that the customer can understand the capabilities our products
can offer them. In a dynamically developing environment such as
ours that follows the technological growth, I believe that in the
coming years our development as a Company will continue and
due to our many years of experience and the know-how we are
strategically positioned to take advantage of all market opportunities and offer to our customers high quality products and services at the most competitive prices in the market. With continuous
update on market developments and technologically changes we
are able to meet every customer needs and offer solutions that
have not been thought of. Our love and respect for the sea is our
motivation to continue and evolve continuously.

Πώς προβλέπεται ο ερχόμενος χρόνος στον τομέα σας και ποιοι οι
στόχοι σας σαν εταιρεία;
Το ενδιαφέρον για τα προϊόντα που προσφέρει η BMTECH παραμένει
υψηλό καθώς όλοι μας δίνουμε όλο και περισσότερη βαρύτητα στην
ασφάλεια μας και στην παροχή προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας.
Θυμάμαι την πρώτη φορά που βρέθηκα σε δοκιμαστικό θερμικής
κάμερας εν πλω εντυπωσιάστηκα με αυτό που έβλεπα. Για αυτό
το λόγο σαν Εταιρεία προσφέρουμε και ζωντανή εν πλω επίδειξη
(live on-board demo) λειτουργίας των συστημάτων μας ώστε ο
πελάτης να μπορέσει να γνωρίσει τις δυνατότητες που μπορούν
να του παρέχουν. Σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο όπως ο
δικός μας που ακολουθεί τις εξελίξεις της τεχνολογίας πιστεύω ότι
στα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί η ανάπτυξη μας ως Εταιρεία και
λόγω της πολυετούς εμπειρίας και τεχνογνωσίας μας είμαστε στρατηγικά τοποθετημένοι ώστε να εκμεταλλευτούμε όλες τις ευκαιρίες
της αγοράς και να προσφέρουμε στους πελάτες μας τα καλύτερα
προϊόντα και βέλτιστες υπηρεσίες στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με
συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά και την τεχνολογία
είμαστε σε θέση να ικανοποιήσουμε κάθε ανάγκη του πελάτη και
να προτείνουμε λύσεις που δεν έχει σκεφθεί. Η αγάπη μας και ο
σεβασμός μας για την θάλασσα είναι το κίνητρο μας να συνεχίσουμε
και να εξελισσόμαστε συνεχώς.
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Importica Ltd
Α company with a diverse portfolio of activities in the Cyprus
and the International marine industry, offering products and
services in the luxury yachting and boating sector and also in
the professional vessel sector.
Yachtica, a division of Importica Ltd, handles the sales of leisure boats and yachts, from our Nicosia premises and our new
dedicated Yacht Sales Lounge Office at Ayia Napa Marina.
Our leisure brands include Sessa Marine Yachts and Cruisers,
Key Largo, Protagon and Poseidon boats, Skipper and Stingher Inflatable boats and also Cummins and Mercury marine
engines.
We also offer brokerage services, yacht and engine servicing
and maintenance.
Our company is a preferred supplier of various government
and private authorities like the Cyprus Navy, Cyprus Port and
Marine Police, Cyprus Fisheries Department & Marine Research,
Greek Fire-Fighting Service, various private marinas and others.
The owner of the company, Tasos Ioannou, carries a wealth of
knowledge in the marine sectors of Luxury Yachting & Boating,
Maritime Defense and Security. He holds a Diploma in Yacht
and Small Boat Surveying and has worked in various yacht and
ship building projects, from simple leisure boats to complex
patrol ships, armed to face any possible threat.

*our new sales office at Ayia Napa Marina

Sessa Yacht model C68
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25m FiFi vessel for the Greek Fire Service
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18m Patrol vessel for the Cyprus Port and
Marine Police

9m Multipurpose boat with Fire Fighting
System for Ayia Napa Marina

10m Patrol Boats for the Cyprus Fisheries
and Marine Research Department

11m Rescue Boats

For more information: Importica Ltd
Tel. + 357 22327223 / +357 99450302
Email: info@cy-boats.com | www.cy-boats.com

13.5m Personnel Transport RIB boats for the
Special Forces
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Εκσυγχρονιστείτε!
Προσαρµοστείτε στις νέες συνθήκες της σύγχρονης αγοράς
δηµιουργώντας για την επιχείρησή σας µοναδικές και
εξειδικευµένες πλατφόρµες όπως:

- web pages
- e-shops
- mobile apps

- social media
pages
- ad campaigns

Εµπιστευτείτε
τους ειδικούς
µε τις καλύτερες τιµές
της αγορας!
dacorltd

Dacor ltd

Dacor ltd

www.dacor.com.cy
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BLUE FLAG MARINA
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The most vibrant
yachting destination
in the Mediterranean
Limassol Marina invests on the
customer experience upgrading
its services and facilities

A world-class superyacht Marina
experience
After an extraordinary eleven years, the construction of the full
Limassol Marina masterplan was completed in 2021. During this
period, the award-winning integrated Marina project has become
widely renowned as one of Europe’s most sought-after international yachting destinations, designed to cater to the full spectrum
of the yachting community through delivery of exceptional services and facilities.
An iconic development in Cyprus, Limassol Marina offers all the
conveniences, amenities and services expected of a modern, luxury marina, whether as a home port or cruising destination. The marina combines 650 berths for yachts up to 110m LOA with stateof-the-art services tailored to the specific needs of all boat owners
and crew; a dedicated concierge service; attractive berthing packages with competitive pricing; and a diverse range of culinary options, shopping outlets and fitness facilities to enjoy ashore.
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Brand new Trailer Boat Park
facility coming soon
In line with the marina’s ongoing commitment to enhance the
customer experience and cater for all boat owners and their needs,
ultimate flexibility is offered via the launch of a brand-new Trailer Boat Park facility and service which is set to redefine the trailer
boat experience.
Customers will have all the benefits from dry storage of their boats,
with no change to their experience of using the boat at the Marina. Trailer Boat Park customers will simply book their boat launch
ahead of time and arrive at the marina to find it waiting for them
in a designated waiting berth. After enjoying a day on the water
with the family, or cruising with friends, owners will deliver the
boat back to the same berth and the marina team will take care
of the rest.
The service includes storing the boat on its trailer in the Marina’s
dedicated new, secure facility located just a few meters from the
private slipway. Launches can be booked by contacting the Marina
Reception team and the process will be managed ahead of time by
marina staff. After use, the boat will be taken back out of the water,
rinsed, then delivered back to the nearby storage facility. The service
offers owners the best of both worlds – also providing access to the
wide array of benefits available to the marinas berth holder community such as free onsite parking, discounts across the commercial area, access to the marinas dedicated concierge service, participation in berth holder events and much more. An allocation of 10
launch/recovery operations are included within the Trailer Boat Park
Packages with a small fee charged for additional bookings. Ultimate
flexibility is maintained as Trailer Boat Park customers can self-launch
at the marina’s slipway on an unlimited basis.
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Implementing innovation and
new technologies into operations
As technology develops and offers new opportunity to innovate
within the marina sector, Limassol Marina continues to invest in
the customer experience to offer new services and facilities that
harness the benefits and conveniences that result.
To ensure state-of-the-art connectivity across the project for all
customers, Limassol Marina has installed a brand-new WiFi system
that will deliver both free and higher-speed premium access to
visitors and berth holders alike. The service is now available to all
marina users and ensures that all boat owners, crew and guests
can remain connected with the touch of a button.
In addition, the marina’s cutting-edge fibre-optic internet service
– available at all marina berths – has received an upgrade and is
now able to deliver speeds of 3x higher than the previous service.
Included in the same packages price, subscribers now receive the
latest hardware to install on their vessel, connected via fibre to the

marina’s integrated service pedestals, providing a secure, private
network at the very highest speeds.
Digitising the marina service experience, Limassol Marina has also
recently launched a new mobile app for berth holders and visitors
to take advantage of. The app is a genuinely useful and innovative new tool for customers to manage services, interact with the
Marina and access real-time information about their yacht. Service
bookings can now be made and confirmed through the app at the
touch of a button with no paperwork involved. Berth utilities can
be monitored live and vessel accounts can be managed on the go
with access to outstanding invoices the option to make payments
in minutes via the Marina’s online payment gateway. Other features include crew list upload, with automated submissions to the
Marina and Marina police – no more need for journeys to the marina offices before departure. The app provides access to the directory of approved contractors, the marina’s daily boat check reports
and other useful information, with new features added regularly.
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Mitigating environmental and
marine impact
Limassol Marina remains committed to pioneering environmentally sustainable operations and to taking measures that minimise
the negative impact of the yachting industry on the environment.
Under the marina’s “Going Green Together” initiative, environmental best practice and awareness and promoted via a series of campaigns, events and activities including beach clean ups, environmental awareness events, educational campaigns and access to
schemes such as the Blue Flag for boat owners via the Marina. The
Marina’s operational practices place it as a leader in environmental management, with daily waterway sweeps, integrated waste
management facilities for discharge of vessel waste ashore, runoff
filtration at the slipway, boatyard and fuel station facilities, extensive recycling and hazardous waste facilities, all contributing to
environmentally responsible yachting.
The marina’s environmental management system is accredited
with the ISO 14001 standard and international accolades also include the 5 Gold Anchor Platinum Award and Blue Flag Marina
status, held since 2017.
Looking ahead, Limassol Marina remains dedicated to delivering
the very best in facilities and services to all customers across all
boat sizes, pioneering the modern marina experience in a truly
unique and historical setting.

For more information about Limassol Marina,
please contact the Limassol Marina Reception on
+357 25 020 020 or visit limassolmarina.com.
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Nautilus S.A. was established in 1993 when it opened its first yacht
equipment store in Thessaloniki, (Kalamaria above the main Marina in Aretsou).
In 1998 our first step in expanding our business was our second
store opening Alimos Marina. At that time, we started representing
various large companies in the yachting market and distributing
their products: Simpson Lawrence, Sea jet, Crewsaver, Sea Sure,
Liros and Compass.

Η Ναυτίλος Α.Ε ιδρύθηκε το 1993 όταν άνοιξε το πρώτο της κατάστημα εξοπλισμού σκαφών στη Θεσσαλονίκη, (Καλαμαριά πάνω από την
κεντρική Μαρίνα στην Αρετσού).
Από το 1998 αναπτυσσόμαστε. Το πρώτο βήμα ήταν η Μαρίνα Αλίμου.
Τότε είχαμε ξεκινήσει να εκπροσωπούμε διάφορες μεγάλες εταιρείες
στην αγορά του yachting και να διανέμουμε τα προϊόντα τους, κάποιες
από αυτές ήταν οι: Simpson Lawrence, Sea jet, Crewsaver, Sea Sure,
Liros και Compass.

In 2008 we continued our expansion with a third yacht equipment store by the Coast of Moutsopoulou in Piraeus which later
on was transferred to the Marina Zeas.

Το 2008 συνεχίσαμε να μεγαλώνουμε και ανοίξαμε ένα τρίτο κατάστημα στην Ακτή Μουτσοπούλου στον Πειραιά το οποίο αργότερα
μεταφέρθηκε στη Μαρίνα Ζέας.

By 2011 Nautilus began operating a new store in Lavrio in the
Olympic Marina, our fourth owned yacht equipment store, while
at the same time keep growing our distributor list and adding
even more products in our catalogue.

Το 2011 η Ναυτίλος ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο Λαύριο στην
Olympic Marine, δημιουργώντας έτσι το τέταρτο ιδιόκτητο κατάστημα.
Αυξάνοντας παράλληλα τη λίστα των διανομέων μας.

In 2013 we opened our fifth store in Lefkas, next to the marina, as
well as moving our Alimos store to a new location on Poseidonos
Avenue on a multi-store premises with a total area of 1000 sqm.

Το 2013 δημιουργήσαμε το πέμπτο κατάστημα, στη Λευκάδα, δίπλα
στην ομώνυμη μαρίνα, καθώς μεταφέραμε και το κατάστημα του Αλίμου σε νέα, βελτιωμένη τοποθεσία στη Λεωφόρο Ποσειδώνος σε μια
πολυώροφη εγκατάσταση συνολικής επιφάνειας 1000 τ.μ.

In the winter of 2015 Nautilus entered into an exclusive partnership with Planaco Shipyard S.A. opening a store in the shipyard
at Aegina where our company could now expand offer additional
value to the customers in Greece.

Τον Χειμώνα του 2015 η Ναυτίλος προχώρησε σε αποκλειστική συνεργασία με την Planaco Shipyard S.A στο ομώνυμο ναυπηγείο της Αίγινας
και έτσι πλέον η εταιρεία μας μπορούσε να εξυπηρετεί τους πελάτες
της σε κεντρικά σημεία ιστιοπλοΐας στην Ελλάδα.
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Our business wising to expand its operation internationally decided
to open in 2017 a new yacht equipment store in Limassol, Cyprus.
In 2018 we opened an additional eighth store at Gouvia Marina
in Corfu.
Since 2018, Nautilus developed an exclusive Athens based Mega
Yachts, Charter and wholesales departments aiming to improve its
services to the respective markets. In addition, a new state or the
art logistics center was established in Athens in order to effectively
support its supply chain.
One of the main drivers for our business expansion was our cooperation with Lewmar as their exclusive representative in Greece. This was
followed by other companies as well, which were already well-established in the Greek yachting market and known to our clientele (Liros,
Rutgerson, Crewsaver, Henry Lloyd, Seajet, Yachticon etc.).
Our mission as a business and a team is to deliver reliable, quality
products, and outstanding customer support and services to our
customers through our extensive industry expertise in the yachting equipment supply throughout the years of our operation.

Η εταιρεία μας έγινε διεθνής όταν ξεκίνησε τη λειτουργία ενός καταστήματος στη Λεμεσό Κύπρου το 2017, το οποίο διαθέτει επίσης μεγάλη
γκάμα προϊόντων.
Το 2018 ανοίξαμε ένα όγδοο κατάστημα στη Μαρίνα Γουβιών στην
Κέρκυρα, με στόχο να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας πιο γρήγορα
και πιο αποτελεσματικά.
Από το 2018, η Ναυτίλος έχει αποκτήσει το τμήμα εξυπηρέτησης Mega
Yachts και ένα πρόσφατα σχεδιασμένο κέντρο logistics στην Αθήνα.
Η τάση ανάπτυξης συνοδεύτηκε από ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο
που διαχειρίζεται η εταιρεία. Καθοριστικός παράγοντας για την επέκταση της, ήταν η έναρξη συνεργασίας με την Lewmar ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος τους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ακολούθησαν
άλλες εταιρείες, ήδη γνωστές στην ελληνική αγορά yachting (Liros,
Eco System, Rutgerson, Crewsaver, Whisper power, Seajet, Yachticon,
Spectra, Dometic, Uflex, Hella, Aqua signal κ.λπ.), οι οποίες χάρη στην
ευθύνη της εταιρείας μας, έχουν ήδη καθιερωθεί στο λεξιλόγιο των
Ελλήνων Ιστιοπλόων. Στόχος μας είναι ο εξοπλισμός του ιστιοπλοϊκού
τόσο προμηθεύοντας την αγορά με επώνυμα και αξιόπιστα ναυτιλιακά
προϊόντα σε λογικές τιμές όσο και με την παροχή υπηρεσιών μετά την
πώληση από εξειδικευμένο και πάντα υπεύθυνο προσωπικό.

Official Distributor Nautilus Yacht Equipment | www.nautilus.gr
Contact Details: email info@nautilus.gr | tel Greece +30 210 9854238 Cyprus +357 25383832
Nautilus Yacht Equipment Shops: Alimos Peiraias Thessaloniki Corfu Lefkas Lavrio Aegina Limassol
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Its co-founders, Antonis Diamantides and Captain Marios Diamantides, father and son, shared a deep love and respect for the sea
and its people so they decided to put that passion into Diamantides Yachting.
By 2009, their expertise and professionalism, lead to the growth
of the business. It started offering yacht brokerage, first at a local
level and later globally, enhanced by the knowledge gained during their participation in internationally renowned yachting conferences and their seagoing experience.
Through the years, the company has established a key presence in
the yachting field. It offers a wide range of operational and managerial services to A-list customers in Cyprus, Greece and abroad.
These services include but are not limited to Yacht Maintenance,
Yacht Management and Yacht Chartering.

Since its founding in Cyprus in 2002, Diamantides Yachting has established long-standing relationships with clients locally as well as
internationally by continuously excelling and providing the highest quality management services. Always willing to improve and
adapt, our goal has always been to become the greatest organization possible for our clients.
Over the years, the company has evolved from a family business
to a pioneering organization in the maritime industry of Cyprus
and abroad.
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At the same time, Diamantides Yachting continues to offer highend consultation services to clients looking to buy or sell new or
used yachts by mediating the buying/selling process while providing a wide range of after-sales related services, in cooperation with
a large network of well-established companies in the field.
The youngest member of the family, Demetris Diamantides, joined
the business in 2015 and brought a fresh outlook to the company.
He set up the option to offer lessons with qualified and experienced instructors for those who love the thrill of adventure and
wish to obtain a speedboat operator’s license. Similarly, Diamantides Yachting also arranges vessel inspections for clients who
wish to obtain a circulation license, as is requested by law.
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Operating in three different locations in Limassol, including our Limassol Marina headquarters and 17,000sq/m private boatyard, we
have established a key presence in the yachting field and we are
also the official representative and distributor of Viper RIB, Malibu
boats and Nautic Clean products.
Whether you are looking to buy, sell, customize or charter your
yacht, our team of experts is ready to assist you, wherever you are
located in the world.

Diamantides Yachting Ltd
Building D2, Limassol Marina St-Shop 7
Limassol 3601
Email: info@diamantidesyachting.com
Phone: +35725010561
What’s App: +35799489173
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Ayia Napa Marina
The Ultimate Mediterranean
Yachting & Living Destination
Ayia Napa Marina is the ultimate lifestyle marina and resort, an international destination of choice that combines outstanding property investment opportunities with superb views and world-class
yachting facilities. Rising out of the turquoise waters of the Mediterranean, it blends strategic location with striking architecture to
capture the true essence of stylish beachfront living, surrounded
by the wealth of natural beauty, cultural heritage and welcoming
hospitality that Cyprus is renowned for. This exclusive integrated
development offers luxurious residences, world-class yachting
facilities, a variety of retail boutiques, waterfront fine dining options, and recreational and nightlife experiences. Ayia Napa Marina is the ideal residential, yachting and social destination, offering
everything one needs to relax and enjoy the exciting lifestyle of
the Mediterranean.
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Marina Services
Raising the marina services benchmark, Ayia Napa Marina is the
new premier yachting destination in the Mediterranean. Ayia Napa
Marina offers world-class yachting facilities in a superb Mediterranean island location.
To set the highest services standards, the marina has been awarded the ISO 13687-1 certification. By acquiring the ISO Certificate,
Ayia Napa Marina is the only marina in Cyprus that has pertained
this certificate, while it also constitutes a Certified Yacht Harbour.
As of February 2021, Ayia Napa Marina has been included in the
harbours, allowing it to receive and host large cruise ships and
large yachts (Superyachts).

Amenities

Amenities include conveniently located comfort stations with laundry services, showers and WC, internet access and a dedicated crew
lounge and chandlery. The marina hosts a yacht club which is the
home of the renowned French cuisine restaurants – L’Atelier Robuchon, Le Deli Robuchon and Le Sundeck Robuchon, an Alfamega
convenience store, and other dining and shopping experiences located steps away in the Commercial Village of the marina.
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Boat Yard

The boatyard offers an extensive range of high-level professional
marine services such as hauling, launching, and boat maintenance
operations.
• Hauling and launching
The marina’s technologically advanced systems and facilities
can lift yachts of LOA up to 36 meters and 150 tons. Hauling and
launching are done in two ways; (1) using a negative forklift for
boats stored in the dry stack facility and (2) using the 150-ton travel hoist with a dedicated lift well for the larger yachts.
• Boat Maintenance Building and Services
The boatyard features state-of-the-art technology, such as a remote-controlled travel hoist, cleaning, dyeing, and repairing systems unique in the eastern Mediterranean region. A heavy load
pad and a warehouse load-rated storage mezzanine can be isolated to permit climate-controlled application of hull coating and
other sensitive systems.

Smart Marina
Berthing Facilities

The marina hosts 600 yachts in wet and dry slips.
Wet slips can accommodate 360 yachts up to 85 meters, the dry
stack storage facility is available for 160 boats up to 10m in length
and the dry dock area is available for 80 boats. A premium valet
service is provided with complete provisioning and pre-launching
of boats offering a hassle-free experience for the dry stack facility.
The marina’s unique aspect is the fingerstyle berthing for yachts of
30 meters or less, while floating docks assure comfortable access
in all conditions. The marina basin has depths of 3.5 to 7 meters to
accommodate the deep drafts of sailing boats and superyachts.
The specially engineered wave absorbing breakwater always minimises harbour chop and storm wave agitation assuring safe and
comfortable berthing.
The dry stack storage facility provides boat owners with a unique
and innovative service based on knowledge, quality, and speed.
This maintains and secures a hassle-free experience for the boat
owners. Additionally, the specialised mobile application “ADIMARINE” developed for Ayia Napa Marina allows the boat owners to
directly submit their inquiries or report problems via their smartphones to the control room. Moreover, the boat owners have 24/7
access to their power and water consumption via a cloud platform
that collects and stores the data received from the pedestals.

Ayia Napa Marina is committed to taking measures that will protect the environment. Doing so has installed a hull-wash wastewater management system, thus preventing any toxic particles
and dissolved materials that could have an adverse impact on the
environment from entering the sea.

Services to boaters
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Official Port of Entry (naval police, customs,
immigration, health services, veterinary services)
Finger pier berthing
Detailing, maintenance and repair facilities
Engine, electronics and hull repair
Boat hauling and rigging
Boat hoist operated by service personnel
Fuel station
Continuous supply of electricity and water
Free sewage pump-out for boats up to 20 meters
Surface with waste containment and drainage
Waste oil and battery disposal
Secured fenced boatyard with controlled access and 		
camera surveillance
Maintenance building/workshop
Yacht chandlers
Crew lounge facility
Comfort services/facilities – laundry services
Wi-Fi / Fiber for all superyachts [LOA≥24m]
Fire safety
24/7 security
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Facts - Credits
Construction started:
January 2017
Construction company:
TERNA ΑΕ
Construction cost:
€300 million
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Electrical & Mechanical Engineers:
Caramondani Bros

Architects:
Masterplanners, Lead Architects and
Marine Engineers
SmithGroupJJR (www.smithgroupjjr.com)
Structural Engineers:
Thornton Tomasetti

To obtain more information, please contact
the Marine Operations Department
Tel. : (+357) 23 300 560
Email: marinacs@marinaayianapa.com
Website: www.MarinaAyiaNapa.com

Local Architects
J+A Philippou, architects & engineers

Information about the Organisation
M.M. Makronisos Marina Ltd
Tel.: (+357) 23 300 500 (Call Centre)
Fax: (+357) 23 300 599
Address: 52, Ayia Thekla Avenue, 5330, Ayia Napa
P.O. Box 30037, 5340, Ayia Napa Cyprus
Website: www.MarinaAyiaNapa.com
Email: info@marinaayianapa.com
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30 years of dedication to the
unique life experiences
offered by Yachting

30 χρόνια αφοσίωσης στις
μοναδικές εμπειρίες ζωής που
προσφέρει το Yachting

2022 is a milestone in the course of Istion Yachting. A 30-year cycle
of business activity, full of endless ingenuity and absolute dedication to a vision of progress, is completed. A vision that is shared,
both for Istion’s success and for the dynamics of Greek Marine
Tourism on the world map. Our passion for the sea and the unique
life experiences that yachts can offer have led us to the leading
position we are in today and the deep commitment to promote
our country as a leading yachting holiday destination around the
globe.

Το 2022 αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Istion Yachting. Ολοκληρώνεται ένας 30ετής κύκλος επιχειρηματικής δραστηριότητας,
γεμάτος αστείρευτη εφευρετικότητα και απόλυτη αφοσίωση σε ένα
όραμα προόδου. Ένα όραμα κοινό, τόσο για την επιτυχία της Istion
όσο και για την δυναμική του Ελληνικού Θαλάσσιου Τουρισμού στον
παγκόσμιο χάρτη. Το πάθος μας για τη θάλασσα και τις μοναδικές
εμπειρίες ζωής που μπορούν να προσφέρουν τα σκάφη αναψυχής,
μας οδήγησαν στην κορυφαία θέση που βρισκόμαστε σήμερα και
στη βαθιά δέσμευση να προβάλουμε την πατρίδα μας ως κορυφαίο
προορισμό διακοπών με σκάφος σε όλη την υφήλιο.

The foundation of Istion Yachting in 1992 in Kos by Mr. Ioannis
Kourounis marked the beginning of the development of yachting on the island and in the Dodecanese. With the main pillar of
customer-centric provision of high quality services, the company
grew rapidly and managed to promote the wider region of the
south-eastern Aegean as one of the most popular sailing destinations in the Mediterranean.

H ίδρυση της Istion Yachting το 1992 στην Κω από τον κο Ιωάννη
Κουρούνη, σηματοδότησε την αρχή για την εξέλιξη του yachting στο
ίδιο το νησί και στα Δωδεκάνησα. Με βασικό πυλώνα την πελατοκεντρική παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου η εταιρεία αναπτύχθηκε
γρήγορα και κατάφερε να αναδείξει την ευρύτερη περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου ως έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς
ιστιοπλοΐας στη Μεσόγειο.
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In the following years, the transfer of its headquarters to Athens,
the gradual establishment of service bases throughout Greece,
the constantly increasing number of clients from all over the world
and the constant cooperation with the largest foreign yacht brokerage companies has resulted in Istion being considered today
one of the leading companies in the field.

Στα επόμενα χρόνια η μεταφορά της έδρας της στην Αθήνα, η σταδιακή δημιουργία βάσεων εξηπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα, ο
μονίμως αυξανόμενος αριθμός πελατών από όλο τον κόσμο και η
σταθερή συνεργασία με τις μεγαλύτερες ναυλομεσιτικές εταιρείες
του εξωτερικού έχει ως αποτέλεσμα η Istion να θεωρείται σήμερα
μία από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου.

The year 2021 finds Istion in brand new, privately owned facilities,
promoting socially responsible practices in the midst of the unprecedented pandemic and preparing the next step in the context of a new normal.

Το 2021 βρίσκει την Istion σε ολοκαίνουργιες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις να προτάσσει κοινωνικά υπεύθυνες πρακτικές εν μέσω της
πρωτοφανούς συγκυρίας της πανδημίας και να προετοιμάζει το
επόμενο βήμα στο πλαίσιο μιας νέας κανονικότητας.

One year on, the expansion of the facilities continues, jobs and
staff are increasing and the transition to a pioneering online booking platform is being implemented amidst a feverish preparation
for the 2022 tourist season.

Ένα χρόνο μετά η επέκταση των εγκαταστάσεων συνεχίζεται, οι
θέσεις εργασίας και το προσωπικό αυξάνονται και η μετάβαση σε
μια πρωτοπόρα online booking πλατφόρμα υλοποιείται εν μέσω
μιας πυρετώδους προετοιμασίας για την τουριστική σεζόν 2022.

With a fleet under management of over 230 vessels, 11 service
bases across Greece and a remarkable international reputation
among its trusted partners and loyal customers, Istion Yachting is
all set to welcome this summer by offering unique traveling experiences and services.

Με έναν στόλο υπό την διαχείρισή της με πάνω από 230 σκάφη, 11
βάσεις εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα και αξιόλογη διεθνή φήμη
μεταξύ των έμπιστων συνεργατών της και των πιστών πελατών της,
η Istion Yachting είναι πανέτοιμη να υποδεχτεί το φετινό καλοκαίρι
επιφυλάσσοντας μοναδικές traveling εμπειρίες και υπηρεσίες.
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MARINA Stores

MARINA Stores

The highly experienced team of MARINA Stores is now at your
disposal from a new & more central location, at 166 Franklin Roosevelt Avenue, in Limassol. The store is one of the largest nautical
equipment stores in Cyprus, with modern and spacious two-level
premises of 400 sq. in total, offering everything you may need for
your boat!

Συγκεκριμένα, η έμπειρη ομάδα των MARINA Stores, θα συνεχίσει να
σας εξυπηρετεί από το νέο υποκατάστημα, σε πιο κεντρικό σημείο,
στην οδό Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 166, στη Λεμεσό. Αποτελεί
ένα από τα μεγαλύτερα καταστήματα ναυτιλιακού εξοπλισμού στην
Κύπρο, με σύγχρονες κι ευρύχωρες εγκαταστάσεις δύο επιπέδων,
400 τ.μ., με όλα όσα μπορεί να χρειαστείτε για το σκάφος σας!

The Store Manager, Mr. Marinos Paraskeva, along with his team,
are always happy to place their long experience in the field
at your disposal! They are ready to provide you with solutions
and suggestions, based on your needs, always with the best
price-quality ratio.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος, κ. Μαρίνος Παρασκευά, μαζί με
την ομάδα του θέτουν καθημερινά στη διάθεση σας την πολυετή
εμπειρία τους γύρω από τον σωστικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό,
δίνοντάς σας λύσεις & προτάσεις ανάλογα με τις ανάγκες σας, πάντα
με την καλύτερη σχέση ποιότητας – τιμής.

The largest retail chain for nautical & lifesaving equipment
in the Balkans, has strengthened its dynamic presence in
Cyprus with new premises.
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H μεγαλύτερη αλυσίδα ναυτιλιακών ειδών και σωστικού εξοπλισμού στα Βαλκάνια, ενισχύει την δυναμική της παρουσία
στην Κύπρο, με νέες εγκαταστάσεις.
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MARINA Stores Cyprus offers high-quality lifesaving equipment
(inflatable & foam lifejackets, buoyancy aids, liferafts and lifesaving lights) and nautical products from leading manufacturers that
meet even the most demanding conditions. The lifesaving equipment bears LALIZAS’ signature, the pioneering Greek manufacturer that counts 40 years in the global maritime market, with products that are subjected to strict and continuous quality controls,
meeting ISO and SOLAS requirements.

Τα MARINA Stores Κύπρου προσφέρουν υψηλής ποιότητας σωστικό
εξοπλισμό (σωσίβια φουσκωτά & αφρού, πλευστικά βοηθήματα,
σωστικές σχεδίες και φανοί) και ναυτιλιακά προϊόντα κορυφαίων
κατασκευαστών που ανταποκρίνονται ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες. Ο σωστικός εξοπλισμός του καταστήματος φέρει την
υπογραφή του κατασκευαστή LALIZAS, της πρωτοπόρου ελληνικής
εταιρείας που μετρά 40 χρόνια στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά, με
προϊόντα που υποβάλλονται σε αυστηρούς και συνεχείς ποιοτικούς
ελέγχους, πληρώντας προδιαγραφές ISO και SOLAS.

Inflatable boats of the Hercules’ line as well as inflatable boats
by ARIMAR, with modern Italian design & excellent construction,
along with high-performance HIDEA outboard engines are also
available at the best prices in the market.

Φουσκωτά βαρκάκια Hercules όπως και βαρκάκια ARIMAR μοντέρνου ιταλικού σχεδιασμού & εξαιρετικής κατασκευής, αλλά και εξωλέμβιες μηχανές HIDEA υψηλής απόδοσης είναι επίσης διαθέσιμα
στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

OCEAN boat fenders, plastic boating accessories & equipment
from the Italian manufacturer Nuova Rade, Lofrans’ windlasses and
MAX POWER thrusters are also available in the new store.

Μπαλόνια OCEAN Fenders, ναυτιλιακός εξοπλισμός του ιταλικού
κατασκευαστή Nuova Rade, εργάτες Lofrans’ αλλά και MAX POWER
thrusters, είναι επίσης διαθέσιμα στο νέο κατάστημα.

Clothing & personal accessories, covers, cleaning & maintenance
products for your boat are available in excellent quality and wide
variety.

Είδη ένδυσης & αξεσουάρ για εσάς, καλύμματα, καθαριστικά & είδη
συντήρησης για το σκάφος σας διατίθενται σε εξαιρετική ποιότητα
και μεγάλη ποικιλία.

The water sports fans can find the best accessories such as SUP,
tubes, but also diving masks, fins, and snorkels.

Για όλους όσοι αγαπάτε τα θαλάσσια σπορ, φυσικά μπορείτε να
βρείτε τα κατάλληλα αξεσουάρ όπως SUP, κουλούρες, αλλά και
μάσκες, αναπνευστήρες & βατραχοπέδιλα.

The new store offers a full range of nautical & lifesaving equipment
that exceeds the 13.000 codes.

Το νέο κατάστημα προσφέρει πλήρη γκάμα ναυτιλιακού & σωστικού
εξοπλισμού που ξεπερνά τους 13.000 κωδικούς.

Visit the store or place your order
by phone: +357 253 849 99.

Επισκεφθείτε το κατάστημα ή κάντε τηλεφωνικά την
παραγγελία σας: +357 253 849 99.

*Free customer parking is available.

*Διατίθεται δωρεάν parking πελατών.
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Y A C H T I N G
D E F I N E D

Since its inception in 1980, Athenian Yachts
has been known for its
contribution, professionalism, and success
in the yachting industry.
The dealership assignment of the
Jeanneau Shipyard in 1988, the
know-how, the reliability, the excellent
personal relationship with partners /
customers and the ability to meet any of
their expectations, have contributed
significantly to the completion of the
company's goals.
The trained team of Athenian Yachts,
always ready to support, advise and help,
in any field like, purchasing of a new or used
boat, after sales service, chartering and
the high level of management and
technical support, has contributed to the
stable development of the company,
both in Greece and in Cyprus.
Our all-around management in
combination with specialised
partners on financial, insurance,
and legal issues, are some of the
elements that distinguish the company
from the rest of the industry.
Our experienced team of technicians, with
specialised knowledge of safety and
technical training, is available 24 hours a
day, on all charter bases, willing to inform
and fully serve our guests during their
vacation, for a safe and unforgettable trip
with Athenian Yachts.
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C R E W E D
Y EAW
C E
HD
T Y A C H T
C R
C H A R T ECRHS A R T E R S
There’s no better way to discover the
There’s no better way to discover the
delights of the Greek islands than on board
delights of the Greek islands than on board
one of our Luxurious Crewed Yachts and . A
one of our Luxurious Crewed Yachts and . A
hand-picked fleet, is ready to sail with your
hand-picked fleet, is ready to sail with your
comfort, convenience and enjoyment in mind.
comfort, convenience and enjoyment in mind.
Imagine lounging and sipping wine on a yacht
Imagine lounging and sipping wine on a yacht
while skimming the azure waters of a
while skimming the azure waters of a
breathtaking Greek island. The barefoot
breathtaking Greek island. The barefoot
luxury of modern sailing, combined with the
luxury of modern sailing, combined with the
time-honored skills of inspired captains and
time-honored skills of inspired captains and
crew, to deliver a simply unforgettable
crew, to deliver a simply unforgettable
experience.
experience.
Let us and our professional and experienced
Let us and our professional and experienced
crew handle all the details and bring your
crew handle all the details and bring your
travel dreams to life!
travel dreams to life!
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New Collaboration
SEA&BOAT & Gulf Craft
From craftmanship to art

Νέα Συνεργασία
SEA&BOAT και Gulf Craft
Aπό την δεξιοτεχνία στην τέχνη

Gulf Craft, one of the world’s leading boat and yacht manufacturers, kicked off its 40th-anniversary celebrations at the Dubai International Boat Show. The perfect venue for the world debut of its
Nomad 70 and Silvercat 40cc along with revealing the first details
of a brand-new superyacht; the Majesty 111. 14 yachts of the UAEbased manufacturer were presented at the show, highlighting
Gulf Craft’s wide selection of world-class vessels, which included
the recently delivered Majesty 100 - M/Y Isla. With Gulf Craft’s vision to cater to an international clientele, the Majesty 100 is a perfect example of how their superyachts can be enjoyed globally.

Η Gulf Craft, ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές σκαφών και
yacht στον κόσμο, ξεκίνησε τους εορτασμούς της 40ης επετείου της
στη Διεθνή Έκθεση Σκαφών του Ντουμπάι (Dubai International Boat
Show 2022) με το παγκόσμιο ντεμπούτο των Nomad 70 και Silvercat
40cc και αποκαλύπτοντας τις πρώτες λεπτομέρειες ενός ολοκαίνουργιου superyacht, του Majesty 111. Μεταξύ των 14 παγκοσμίου κλάσης
σκαφών της που παρουσιάστηκαν στην έκθεση, εμφανίστηκε επίσης
το πρόσφατα παραδοθέν Majesty 100 - M/Y Isla. Με το όραμα της
Gulf Craft να εξυπηρετήσει μια διεθνή πελατεία, το Majesty 100 είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς μπορεί κανείς να απολαύσει τα
superyacht της παγκοσμίως.

M/Y Isla is the first Majesty Superyacht equipped with NV gangway. Gulf Craft has chosen the Greek manufacturer SEA&BOAT
as its supplier for the luxury custom-made gangways for Majesty
Yachts – Superyacht Collection, with more deliveries for all new
Majesty 100, Magesty 120 and Majesty 140 to follow, in the upcoming months.

Το M/Y Isla είναι το πρώτο Majesty Superyacht εξοπλισμένο με NV
πασαρέλα. Η Gulf Craft επέλεξε τον Έλληνα κατασκευαστή SEA&BOAT
ως προμηθευτή της για τις πολυτελείς custom-made πασαρέλες των
Majesty Yachts της Superyacht Collection, με περισσότερες επερχόμενες παραδόσεις για όλα τα νέα Majesty 100, Magesty 120 και Majesty
140 να ακολουθούν τους επόμενους μήνες.
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SEA&BOAT, is recognized as one of the world’s leading companies
in SuperYacht hydraulic equipment and boarding systems construction. Delivering products of high quality standards that perfectly combine innovative design and functionalism. Every system
becomes a masterpiece for each SuperYacht, with extraordinary
details, as well as extra features and functions upon request. Furthermore, all NV products are handmade, giving exceptional attention to detail and finishing, and ensuring that the end product
is a true reflection of the Owner’s expectations.

Η SEA&BOAT, η οποία αναγνωρίζεται ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στην κατασκευή υδραυλικού εξοπλισμού και συστημάτων επιβίβασης για superyacht, προσφέρει προϊόντα υψηλών
προδιαγραφών συνδυάζοντας τέλεια τον καινοτόμο σχεδιασμό και
τη λειτουργικότητα. Με εξαιρετικές λεπτομέρειες, καθώς και extra χαρακτηριστικά και εξατομικευμένες λειτουργίες, κάθε σύστημα γίνεται
ένα ξεχωριστό αριστοτεχνικό στοιχείο για κάθε SuperYacht. Επιπλέον,
όλα τα προϊόντα NV είναι χειροποίητα, δίνοντας εξαιρετική προσοχή
στη λεπτομέρεια και το φινίρισμα, και διασφαλίζοντας ότι το τελικό
προϊόν αντικατοπτρίζει αληθινά τις προσδοκίες του Ιδιοκτήτη.

“We are extremely proud to be part of Majesty Superyacht Collection new-build yachts,” says SEA&BOAT CEO Natali Venieri. “Gulf
Craft is a remarkable brand that builds magnificent yachts with
outstanding design and the most advanced technology. We are
proud to be aligned with a brand that emphasizes the same values
as SEA&BOAT, building vessels that reflect true craftsmanship and
attention to detail. The final result is truly a piece of art. We aim to
establish a long-term cooperation with Gulf Craft and look forward
to expanding our deliveries to our complete range of customized
products and solutions.”

«Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι που είμαστε μέρος των νεόκτιστων
yacht της Majesty Superyacht Collection», λέει η CEO της SEA&BOAT,
Ναταλί Βενιέρη. «Η Gulf Craft είναι ένα εξαιρετικό brand που κατασκευάζει υπέροχα yacht με απαράμιλλο σχεδιασμό και την πιο προηγμένη
τεχνολογία. Είμαστε περήφανοι που συνδεόμαστε με ένα brand που
δίνει έμφαση στις ίδιες αξίες με τη SEA&BOAT, κατασκευάζοντας σκάφη
που αντικατοπτρίζουν την αληθινή δεξιοτεχνία και την προσοχή στη
λεπτομέρεια. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πραγματικά ένα έργο τέχνης.
Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια μακρά συνεργασία με την
Gulf Craft και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε τις παραδόσεις μας
στην πλήρη γκάμα των εξατομικευμένων προϊόντων μας».

“From our perspective, partnering up with SEA&BOAT has an obvious appeal for Gulf Craft”, adds Gulf Craft COO Kostas Christodoulou. “The care, the attention to detail, the continuous innovation
and the craftsmanship are all very much in tune with our own
guiding principles for the Majesty line. Like our yachts, SEA&BOAT
puts the client above all else, and it shows. High-quality gangways
are essential for the overall yachting experience. As a result, we are
in a great position to support our client’s requirements thanks to
this long-term partnership and thanks to the quality delivered by
SEA&BOAT, which is perfectly on par with our Majesty Superyacht
Collection”.

«Από τη μεριά μας, η συνεργασία με τη SEA&BOAT είναι φανερά ελκυστική για την Gulf Craft», προσθέτει ο COO της Gulf Craft, Κώστας
Χριστοδούλου. «Η φροντίδα, η προσοχή στη λεπτομέρεια, η συνεχής
καινοτομία και η δεξιοτεχνία είναι όλα σε απόλυτη αρμονία με τις δικές
μας κατευθυντήριες αρχές για τη σειρά Majesty. Όπως συμβαίνει και
με τα yacht μας, η SEA&BOAT τοποθετεί τον πελάτη πάνω από όλα και
αυτό φαίνεται. Οι υψηλής ποιότητας πασαρέλες είναι ουσιώδεις για τη
συνολική εμπειρία yachting. Ως αποτέλεσμα, είμαστε σε εξαιρετική
θέση να υποστηρίζουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας χάρη σε
αυτή τη μακροπρόθεσμη συνεργασία και χάρη στην ποιότητα που
προσφέρει η SEA&BOAT, η οποία είναι απολύτως εφάμιλλη με τη
συλλογή των Majesty Superyacht».
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Conference on ‘Plastic
Pollution of the Seas’
by ISSA in Cyprus

Συνέδριο με θέμα τη ‘Μόλυνση
των θαλασσών από πλαστικά’
από τον ISSA στην Κύπρο

By Aristos Aristidou

Του Άριστου Αριστείδου

A conference was held on 6-9 April in Limassol on plastic pollution of the seas. The conference was organized by the I.S.S.A
(International Sailing Schools Association) as part of its corporate
social responsibility. The aim of the conference was to produce
appropriate material which presents the problem of marine pollution and measures to tackle the problem. The association is
committed to using the data generated through the conference
to inform young and old sailors and to work as ambassadors in
tackling the problem.

Πραγματοποιήθηκε στις 6-9 Απριλίου συνέδριο στη Λεμεσό με θέμα
τη μόλυνση των θαλασσών από πλαστικά. Το συνέδριο διοργάνωσε
ο I.S.S.A (International Sailing Schοols Association) ως μέρος της
εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να
παραχθεί το κατάλληλο υλικό το οποίο να παρουσιάζει το πρόβλημα της μόλυνσης των θαλασσών αλλά και μέτρα αντιμετώπισης
του προβλήματος. Ο οργανισμός έχει ως μέλημά του την χρήση
των δεδομένων τα οποία προέκυψαν μέσα από το συνέδριο για
ενημερωθούν οι νέοι και παλιοί ιστιοπλόοι και να εργασθούν ως
πρεσβευτές στην αντιμετώπιση του προβλήματος.
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The conference featured lectures by university professors on the
seriousness of the problem, as well as practical and scientific ways
of dealing with the problem.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν διαλέξεις από καθηγητές πανεπιστημίων όσον αφορά την σοβαρότητα του προβλήματος καθώς
επίσης πρακτικοί αλλά και επιστημονικοί τρόποι αντιμετώπισης του
προβλήματος.

It is worth noting that the conference was attended by delegates
from ten countries and there were presentations by sailors who
were in Panama and America and presented measures to deal
with the problem via videoconference.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συνέδριο έλαβαν μέρος σύνεδροι από
δέκα χώρες ενώ έγιναν παρουσιάσεις από ιστιοπλόους οι οποίοι
βρίσκονταν στον Παναμά και στην Αμερική και μέσω τηλεδιάσκεψης
παρουσίασαν μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

On the Cypriot side, presentations were made by the Deputy
Ministry of Shipping, the Department of Fisheries and Marine Research, the Tourism Development and Promotion Company as
well as by non-profit organizations operating in Cyprus and raising
awareness on recycling and environmental protection issues.

Από Κυπριακής πλευράς έγιναν παρουσιάσεις από το Υφυπουργείο
Ναυτιλίας, το Τμήμα Αλιείας, την εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
καθώς επίσης και από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς οι οποίοι
λειτουργούν στην Κύπρο και ευαισθητοποιούνται σε θέματα ανακύκλωσης αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος.
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In his speech, the CEO of the organization, Mr. Tomasz Lipski, expressed his enthusiasm for the very important conclusions that
emerged and noted that the conference will be re-scheduled in
other countries.
It is also worth mentioning that the Deputy Ministry of Tourism
with its own sponsorship gave the opportunity to foreign visitors
to tour and get to know Cypriot wines and Cypriot wineries.
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The results of the conference as well as several important information will be presented on the association’s website
www.issa-schools.org

Στην ομιλία του ο CEO του οργανισμού, κος Tomasz Lipski, εξέφρασε
τον ενθουσιασμό του για τα πολύ σημαντικά συμπεράσματα τα
οποία προέκυψαν ενώ επεσήμανε ότι το συνέδριο θα επαναπρογραματιστεί και σε άλλες χώρες.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το Υφυπουργείο Τουρισμού με μια
δικιά του χορηγία έδωσε την ευκαιρία στους ξένους επισκέπτες να
περιηγηθούν και να γνωρίσουν τα Κυπριακά κρασιά και την Κυπριακή Οινοποιεία.
Τα αποτελέσματα του συνεδρίου καθώς και αρκετές σημαντικές
πληροφορίες θα παρουσιαστούν στην σελίδα του οργανισμού.
www.issa-schools.org
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Limassol Marina among the Η μαρίνα Λεμεσού στις πιο
most Instagrammed marinas Instagrammed μαρίνες
in the world By Pavlos Andreou
του κόσμου Του Παύλου Ανδρέου
Limassol Marina was ranked in the list of the most Instagrammed
marinas around the world by the website comparethemarket.
com. Revealing the 10 most Instagrammed marinas around the
world, the website ranked last October the Cypriot marina in the
6th place with 65.428 posts.

Στη λίστα με τις πιο Instagrammed μαρίνες σε όλο τον κόσμο κατέταξε
τη Μαρίνα Λεμεσού η ιστοσελίδα comparethemarket.com. Αποκαλύπτοντας τις 10 πιο Instagrammed μαρίνες σε όλο τον κόσμο, η ιστοσελίδα κατέταξε τον περασμένο Οκτώβριο την κυπριακή μαρίνα στην 6η
θέση με 65.428 δημοσιεύσεις.

The Dubai Marina was ranked first in the list with 3.956.863 publications, while it is worth noting that in the same list a marina from
Greece, Marina Miraggio, was ranked 10th with 19.739 publications.

Πρώτη στη λίστα κατατάχθηκε η Μαρίνα του Ντουμπάι με αριθμό
δημοσιεύσεων 3.956.863, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια λίστα
κατατάσσεται 10η και μία μαρίνα από την Ελλάδα, συγκεκριμένα η
Marina Miraggio, με 19.739 δημοσιεύσεις.

Josh Daniels, head of travel at comparethemarket.com, commented: “Currently, searches for destinations such as Dubai, Cyprus and
Greece are on the rise as potential travellers are looking for their
next destination as early as next month.”

Ο Josh Daniels, επικεφαλής ταξιδιών στο comparethemarket.com,
σχολίασε: «Επί του παρόντος, οι αναζητήσεις για προορισμούς όπως
το Ντουμπάι, Κύπρος και Ελλάδα βρίσκονται σε άνοδο, καθώς οι πιθανοί ταξιδιώτες αναζητούν τον επόμενο προορισμό τους ήδη από τον
επόμενο μήνα».

The top 10 marinas, in order of ranking, were:
Dubai Marina - Dubai, UAE (#dubaimarina) with 3,956,863 posts,
Marina del Rey - Los Angeles, USA (#marinadelrey): 624.189, Marina
di Porto Cervo - Sardinia, Italy (#portocervo): 523.978, Porto Montenegro - Montenegro (#portomontenegro): 148. 807, Yas Marina
- Abu Dhabi, UAE (#yasmarina): 140.239, Limassol Marina - Limassol, Cyprus (#limassolmarina): 65.428, Marina Grande - Capri, Italy
(#marinagrande): 47.238, Port Adriano - Mallorca, Spain (#portadriano): 37.555, Marina Miraggio - Greece (#miraggio): 19.739.

Οι 10 κορυφαίες μαρίνες, με σειρά κατάταξης ήταν:
Dubai Marina - Ντουμπάι, ΗΑΕ (#dubaimarina) με αριθμό δημοσιεύσεων 3.956.863, Marina del Rey -Λος Άντζελες, ΗΠΑ (#marinadelrey):
624.189, Marina di Porto Cervo - Σαρδηνία, Ιταλία (#portocervo): 523.978,
Porto Montenegro – Μαυροβούνιο (#portomontenegro): 148.807, Yas
Marina - Άμπου Ντάμπι, ΗΑΕ (#yasmarina): 140.239, Limassol Marina
- Λεμεσός, Κύπρος (#limassolmarina): 65.428, Marina Grande -Κάπρι,
Ιταλία (#marinagrande): 47.238, Port Adriano - Μαγιόρκα, Ισπανία
(#portadriano): 37.555, Marina Miraggio – Ελλάδα (#miraggio): 19.739.
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As mentioned above, the Dubai Marina holds the first place.
Known as a picturesque spot with skyscrapers, blue waters and
great restaurants, it’s no surprise that #dubaimarina has over 3.9
million Instagram posts. In second place is Marina Del Rey, a waterfront community in Los Angeles with the harbor being the largest man-made harbor in North America. In third place is Marina di
Porto Cervo in Sardinia, Italy. Famous for its luxurious parties and
nightlife, the surrounding area has a mix of pristine natural beauty
and modern facilities such as boutiques and high-end clubs.

Όπως προαναφέραμε, την πρώτη θέση παίρνει η Μαρίνα του Ντουμπάι.
Γνωστό ως ένα γραφικό σημείο με ουρανοξύστες, γαλάζια νερά και υπέροχα εστιατόρια, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η #dubaimarina
έχει πάνω από 3,9 εκατομμύρια δημοσιεύσεις στο Instagram. Στη δεύτερη θέση είναι η Marina Del Rey, μια παραθαλάσσια κοινότητα στο
Λος Άντζελες με το λιμάνι να είναι το μεγαλύτερο τεχνητό λιμάνι της
Βόρειας Αμερικής. Τρίτη στη θέση βρίσκεται η Marina di Porto Cervo
στη Σαρδηνία, Ιταλία. Διάσημη για τα πολυτελή πάρτι και τη νυχτερινή
ζωή, η γύρω περιοχή διαθέτει ένα μείγμα παρθένας φυσικής ομορφιάς και σύγχρονες εγκαταστάσεις, όπως μπουτίκ και κλαμπ υψηλών
προδιαγραφών.

Fourth place - Porto Montenegro, Montenegro
A luxury resort and yachting paradise, Porto Montenegro lends
itself to visitors seeking high-end boutiques and five-star dining.
It also boasts lush blue waters, a stunning mountain range in the
background and perfect palm trees lining the streets. It’s no surprise that this marina has become such a popular Instagrammable
location (more than 148.000 tagged posts).

Τέταρτη θέση - Πόρτο Μαυροβούνιο, Μαυροβούνιο
Ένα πολυτελές θέρετρο και παράδεισος για γιοτ, το Porto Montenegro
προσφέρεται για τους επισκέπτες που αναζητούν μπουτίκ υψηλών
προδιαγραφών και φαγητό πέντε αστέρων. Επίσης, με πλούσια γαλάζια
νερά, μια εντυπωσιακή οροσειρά στο βάθος και τέλειους φοίνικες που
πλαισιώνουν τους δρόμους. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή
η μαρίνα έχει γίνει μια τόσο δημοφιλής τοποθεσία Instagrammable
(περισσότερες από 148.000 αναρτήσεις με ετικέτα).

Fifth place - Yas Marina, Abu Dhabi
Unlike any other marina you’ll find, the Yas Marina in Abu Dhabi
is partly bordered by a real Formula 1 track - the most expensive
one ever built, in fact. This extremely exciting addition to the dock
makes it the perfect backdrop for photos that showcase your luxury holiday.

Πέμπτη θέση - Yas Marina, Άμπου Ντάμπι
Σε αντίθεση με οποιαδήποτε άλλη μαρίνα που θα βρείτε, η Yas Marina
στο Άμπου Ντάμπι συνορεύει εν μέρει με μια πραγματική πίστα Formula
1 – την πιο ακριβή που έχει κατασκευαστεί ποτέ, στην πραγματικότητα. Αυτή η εξαιρετικά συναρπαστική προσθήκη στην αποβάθρα, την
καθιστά το ιδανικό σκηνικό για φωτογραφίες που αναδεικνύουν τις
πολυτελείς διακοπές σας.
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Methodology

Μεθοδολογία

The website comparethemarket.com identified the world’s most
elite and largest marinas through desk research, including Marina
Reservation, Life of Sailing and Yachting Pages. Based on the list
of 19 marinas, they then analysed the relevant hashtags on social
media and selected the top ten based on the marinas with the
highest number of hashtags. The number of hashtag posts is accurate as of 08/10/21.

Η ιστοσελίδα comparethemarket.com προσδιόρισε τις πιο ελίτ και
μεγαλύτερες μαρίνες του κόσμου μέσω έρευνας γραφείου, συμπεριλαμβανομένων των Marina Reservation, Life of Sailing και Yachting
Pages. Με βάση τη λίστα των 19 μαρίνων, στη συνέχεια αναλύσανε τα
σχετικά hashtags στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιλέξανε την
πρώτη δεκάδα με βάση τις μαρίνες με τον υψηλότερο αριθμό hashtag.
Ο αριθμός των αναρτήσεων hashtag είναι ακριβής από τις 08/10/21.

Travel tips

Tαξιδιωτικές συμβουλές

The article on comparethemarket.com lists all five top travel tips:
“No matter how many overseas holidays you have taken, we are
all prone to overlooking one or two important details. We have
outlined our top five travel tips for your next trip outside the UK.

Στο άρθρο της ιστοσελίδας comparethemarket.com αναφέρονται και
οι πέντε κορυφαίες ταξιδιωτικές συμβουλές: «Ανεξάρτητα από το πόσες
διακοπές στο εξωτερικό έχετε κάνει, όλοι είμαστε επιρρεπείς στο να
παραβλέψουμε μια ή δύο σημαντικές λεπτομέρειες. Περιγράψαμε τις
πέντε κορυφαίες ταξιδιωτικές συμβουλές μας για το επόμενο ταξίδι
σας εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.

1. Check your passport again
Before you go on holiday, take some time to double-check your
passport for its expiry date.

1. Ελέγξτε ξανά το διαβατήριό σας
Πριν ξεκινήσετε τις διακοπές σας, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε
ξανά το διαβατήριό σας, σχετικά με την ημερομηνία λήξης του.

2. Find out about pandemic measures
Many countries require proof of vaccination against COVID. Before
you depart, confirm if your destination will require you to follow
any quarantine rules upon arrival.

2. Ενημερωθείτε για μέτρα πανδημίας
Πολλές χώρες απαιτούν απόδειξη εμβολιασμού κατά της COVID. Πριν
αναχωρήσετε, επιβεβαιωθείτε εάν ο προορισμός σας θα σας ζητήσει
να ακολουθήσετε τυχόν κανόνες καραντίνας κατά την άφιξη.

3. Check your payment methods
There’s no better feeling than landing abroad for a holiday. But
your mood can quickly plummet if you discover your credit card
doesn’t work. To make sure your trip goes smoothly, take some
time to check and test your payment methods before you depart.

3. Ελέγξετε τους τρόπους πληρωμής σας
Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το να προσγειωθείτε στο εξωτερικό
για διακοπές. Αλλά η διάθεσή σας μπορεί να βυθιστεί γρήγορα αν ανακαλύψετε ότι η πιστωτική σας κάρτα δεν λειτουργεί. Για να βεβαιωθείτε
ότι το ταξίδι σας θα κυλά ομαλά, αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε
και να δοκιμάσετε τους τρόπους πληρωμής σας πριν αναχωρήσετε.
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4. Investigate the area
When travelling, it’s often useful to know exactly what the area
you are visiting is like, where the food and drink hotspots are and
if there are any hidden gems to explore. Instead of taking time out
of your holiday, get to know your destination before you get on
the plane.

4. Ερευνήστε την περιοχή
Όταν ταξιδεύετε, είναι συχνά χρήσιμο να γνωρίζετε ακριβώς πώς είναι
η περιοχή που επισκέπτεστε, πού βρίσκονται τα hotspot για φαγητό
και ποτό και αν υπάρχουν κρυμμένα διαμάντια για εξερεύνηση. Αντί
να αφιερώνετε χρόνο εκτός διακοπών, γνωρίστε τον προορισμό σας
προτού καθίσετε στο αεροπλάνο.

5. Enjoy the local cuisine
Don’t be afraid to immerse yourself in the local culture when on
holiday by sampling the local cuisine and drinks. From new flavours to classic food combinations, you may be inspired and even
take your new discoveries with you.
Whether you are planning a few weeks in the sun or a break in
the city for a long weekend, you need to make sure you have the
right travel insurance policy that covers everything from COVID to
outright cancellation.

5. Απολαύστε την τοπική κουζίνα
Μην φοβηθείτε να βυθιστείτε στην τοπική κουλτούρα όταν βρίσκεστε σε
διακοπές, δοκιμάζοντας την τοπική κουζίνα και ποτό. Από νέες γεύσεις
έως κλασικούς συνδυασμούς φαγητού, μπορεί να εμπνευστείτε, ακόμη
και να πάρετε μαζί σας τις νέες σας ανακαλύψεις.
Είτε προγραμματίζετε μερικές εβδομάδες στον ήλιο είτε ένα διάλειμμα
στην πόλη για ένα μεγάλο Σαββατοκύριακο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε
ότι έχετε το σωστό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ταξιδιού που καλύπτει τα
πάντα, από την COVID έως την οριστική ακύρωση.

Experts
in yacht
insurance

Focus on the things that matter, we’ll handle the RISK.
21, Omirou str., 1st floor 3095 Limassol, Cyprus | +357 25353825 | insurance@enaevripidou.com
Fb: NEvripidouInsurance | www.enaevripidou.com
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Many Cypriots choose
to party on a yacht

Πάρτι σε γιοτ επιλέγουν
πολλοί Κύπριοι

The upward trend of vessel rentals

Aνοδική η πορεία των ενοικιάσεων σκαφών

By Pavlos Andreou

Του Παύλου Ανδρέου

As is the case abroad, the trend of yacht rentals in Cyprus is also
on the rise. Many Cypriots are now looking for alternative ways
and places to host their parties, among which are yachts on the
open sea, in order to make - even for a few hours - a dream come
true. Of course, the big picture that wants foreigners, tourists or
permanent residents of Cyprus, to hold the large share of yacht
rentals is not differentiated, despite the upward trend recorded in
Cypriots’ interest.

Όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, ανοδική είναι η πορεία των
ενοικιάσεων γιοτ και στην Κύπρο. Πλέον αρκετοί Κύπριοι αναζητούν
εναλλακτικούς τρόπους και χώρους για τη φιλοξενία των πάρτι τους,
μεταξύ των οποίων είναι τα γιοτ στην ανοιχτή θάλασσα, για να κάνουν – έστω και για λίγες ώρες – ένα όνειρό τους πραγματικότητα.
Βέβαια, η μεγάλη εικόνα που θέλει του ξένους, τουρίστες ή μόνιμους
κάτοικους Κύπρου, να κατέχουν το μεγάλο μερίδιο των ενοικιάσεων
γιοτ δεν διαφοροποιείται, παρά την ανοδική τάση που καταγράφεται
στο ενδιαφέρον από Κύπριους.
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Hen party, bachelor and birthday party

Hens party, bachelor και γενέθλια

The demand for yacht rentals in Cyprus is overwhelmingly higher during the summer months and is mainly from foreigners. At
the current time, due to the war in Ukraine, one of the two major
groups of interested parties, which until last year was the Russians,
is absent, constituting about 50% of the customers. But there continues to be interest from many other countries, including Israel,
Egypt, the UK and the US. According to the owner and captain
of Sea Passion Yachting, Savvas Voutirou, one of the 15 or so major boat rental companies operating in Cyprus, during the winter
months the clientele recedes to very low levels, although due to
the climatic conditions of Cyprus, the summer demand gets extended until October or November.

Η ζήτηση για ενοικιάσεις γιοτ στην Κύπρο είναι συντριπτικά μεγαλύτερη κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και προέρχεται κυρίως
από ξένους. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, λόγω του πολέμου στην
Ουκρανία, απουσιάζει η μία από τις δύο μεγάλες ομάδες ενδιαφερόμενων, που μέχρι πέρσι, ήταν οι Ρώσοι, αποτελώντας περίπου
το 50% των πελατών. Όμως συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον από
πολλές άλλες χώρες, όπως το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη και καπετάνιο της
Sea Passion Yachting, Σάββα Βουτήρου, μίας εκ των 15 περίπου
μεγάλων εταιρειών ενοικίασης σκαφών που δραστηριοποιούνται
στην Κύπρο, κατά τους χειμερινούς μήνες η πελατεία υποχωρεί σε
πολύ χαμηλά επίπεδα, αν και λόγω των κλιματολογικών συνθηκών
της Κύπρου η καλοκαιρινή ζήτηση παίρνει παράταση μέχρι και τον
Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.
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“There is great interest in vessel rentals from foreigners, either permanent residents of Cyprus or tourists, while in recent years more
and more Cypriots choose to organize their bachelor party or hens
party on a yacht,” he said in the “Cyprus Yachting Magazine”, stressing that there is also interest in boat rentals for fishing purposes.

«Μεγάλο ενδιαφέρον για ενοικιάσεις σκαφών υπάρχει από ξένους,
είτε μόνιμους κάτοικους Κύπρου είτε τουρίστες, ενώ τα τελευταία
χρόνια όλο και περισσότεροι Κύπριοι επιλέγουν να οργανώσουν τo
bachelor party ή το hens party τους σε γιοτ», δήλωσε στο «Cyprus
Yachting Magazine», τονίζοντας, παράλληλα, ότι ενδιαφέρον για
ενοικιάσεις σκαφών υπάρχει και για σκοπούς ψαρέματος.

The demand for yacht chartering in recent years has been on the
rise, he said, as in general, in Cyprus and abroad, it is something
that is becoming embedded in people’s culture. In the same context, Cypriots are now requesting to have various types of parties
on yachts (hen party, bachelor party, birthday parties, etc.) “We
take clients and their friends offshore, anchor for about 4-6 hours
and they have fun. Then the vessel ‘’transforms’’ into a club, with
music of their choice. This service responds to people who want
to experience something different in their lives. To customers who
wish to realize a dream of their life, which is to have fun on a yacht,
even if only for a few hours. And this is a trend of both Cypriots and
foreigners, which despite the war in Ukraine has not decreased,”
said Mr. Voutirou.

Η ζήτηση για ενοικίαση γιοτ (chartering) τα τελευταία χρόνια είναι
ανοδική, όπως ανάφερε, καθώς γενικότερα, σε Κύπρο και εξωτερικό,
είναι κάτι που εμπεδώνεται στην κουλτούρα του κόσμου. Στο ίδιο
πλαίσιο και οι Κύπριοι ζητούν πλέον να κάνουν διαφόρων ειδών πάρτι
σε γιοτ (hens party, bachelor party, γενέθλια κτλ.). «Μεταφέρουμε
τους πελάτες και τους φίλους τους στα ανοιχτά της θάλασσας, αγκυροβολούμε για περίπου 4 – 6 ώρες και διασκεδάζουν. Τότε το σκάφος
‘‘μεταμορφώνεται’’ σε κλαμπ, με μουσική της αρεσκείας τους. Αυτή
η υπηρεσία ανταποκρίνεται σε άτομα που θέλουν να ζήσουν κάτι
διαφορετικό στη ζωή τους. Σε πελάτες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ένα όνειρο της ζωής τους, που είναι να διασκεδάσουν
πάνω σε ένα γιοτ, έστω και για λίγες ώρες. Κι αυτή είναι μία τάση
τόσο των Κυπρίων όσο και των ξένων, που παρά τον πόλεμο στην
Ουκρανία δεν μειώθηκε», είπε ο κ. Βουτήρου.
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Rental costs and long distance travel

Κόστος ενοικίασης και μακρινά ταξίδια

Vessel rentals, for a duration of four hours, cost from €1,000 up
to €1,500 for smaller vessels. However, depending on the size of
the yacht the price can go up to €10,000, according to the owner of Sea Passion Yachting. Renters usually prefer to hire a yacht
for four to six hours, while a smaller portion opt for one-day, twoday, three-day or even weekly rentals. The latter may request to go
abroad, such as Israel, Egypt, Lebanon, Greece and Italy. “For whatever reason, either because they want to have this experience, or
even because they are afraid of travelling by airplane, or because
of their old age,” Mr. Voutirou added.

Οι ενοικιάσεις σκαφών, για χρονική διάρκεια τεσσάρων ωρών, έχουν
κόστος το οποίο αρχίζει από τα €1.000 και φτάνει μέχρι τα €1.500, για
τα μικρότερα σκάφη. Ωστόσο, ανάλογα με το μέγεθος του γιοτ η τιμή
μπορεί να ανέβει μέχρι και τις €10.000, σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη
της Sea Passion Yachting. Οι ενοικιαστές, συνήθως, προτιμούν να
νοικιάσουν σκάφος για τέσσερις - έξι ώρες, ενώ μια μικρότερη μερίδα
επιλέγει μονοήμερη, διήμερη, τριήμερη ή και εβδομαδιαία ενοικίαση.
Οι τελευταίοι μπορεί να ζητήσουν να μεταβούν στο εξωτερικό, όπως
στο Ισραήλ, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Ελλάδα και την Ιταλία. «Για
οποιοδήποτε λόγο, είτε επειδή θέλουν να ζήσουν αυτή την εμπειρία,
είτε ακόμα επειδή φοβούνται τα ταξίδια με αεροπλάνα, είτε λόγω
μεγάλης ηλικίας», πρόσθεσε ο κ. Βουτήρου.

It should be noted that companies’ charges for vessel rentals
change depending on the travel area, as a higher charge is imposed due to fuel costs as well. The cost is significantly higher if
the customer wants to travel to destinations such as Greece, Israel,
Lebanon and Egypt, notes Savvas Voutirou, adding that in general,
there is no limitation on where each customer can travel, “however, a long trip involves a significant cost for the customer, since in
addition to the cost of fuel, there is a cost in the relevant permits
for such trips, as well as parking costs, in various ports.”

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι χρεώσεις των επιχειρήσεων για ενοικιάσεις
σκαφών αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή ταξιδιού, καθώς λόγω
και του κόστους καυσίμων επιβάλλεται υψηλότερη επιβάρυνση. Το
κόστος είναι αισθητά πιο πάνω εάν ο πελάτης θέλει να ταξιδέψει σε
προορισμούς όπως η Ελλάδα, το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Αίγυπτος,
σημειώνει ο Σάββας Βουτήρου, προσθέτοντας ότι γενικότερα, δεν
υπάρχει περιορισμός για το πού μπορεί να ταξιδέψει ο κάθε πελάτης,
«ωστόσο ένα μακρινό ταξίδι συνεπάγεται και ένα σημαντικό κονδύλι
για τον πελάτη, αφού πέρα από το κόστος καυσίμων, υπάρχει κόστος
στις σχετικές άδειες για τέτοιας εμβέλειας ταξίδια, καθώς και κόστος
στάθμευσης, στα διάφορα λιμάνια».
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Explorer yachts

Explorer yachts

When the appearance is not a
necessity

When the appearance is not a
necessity

Ocean exploration has always been an important component
in human DNA and thanks to that, many new worlds have been
discovered. Beyond the great discoveries though, human and
especially a sea lover, has the endless desire to go a little further,
wondering always what lies beyond the endless blue? A question
that we often ask ourselves, whether we are in a small boat or a superyacht. It is on this desire that several shipyards have invested to
build the Explorer series or in other words, the expedition yachts.

Η εξερεύνηση των ωκεανών ήταν πάντα ένα σημαντικό συστατικό
στο ανθρώπινο DNA και χάρις σε αυτό το συστατικό ανακαλύφθηκαν
πολλοί νέοι κόσμοι. Πέραν όμως από τις σπουδαίες ανακαλύψεις,
ο άνθρωπος και ιδιαίτερα ο άνθρωπος της θάλασσας έχει μια ατέλειωτη επιθυμία να πάει και λίγο παρακάτω. Τι να κρύβει άραγε το
απέραντο γαλάζιο πιο κάτω; Μία ερώτηση που αρκετά συχνά την
θέτουμε στον εαυτό μας είτε βρισκόμαστε σε μία μικρή βαρκούλα
είτε σε ένα superyacht. Πάνω σε αυτή λοιπόν την επιθυμία επένδυσαν και αρκετά ναυπηγεία για να κατασκευάσουν σκάφη της σειρά
Explorer (εξερεύνησης) ή αλλιώς expedition yachts.
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But what exactly is an Explorer yacht?

Τι είναι όμως ακριβώς ένα Explorer yacht

They are yachts that have been built or specifically converted to
be able to travel long distances without having to find a port soon.
Another important factor is that an explorer yacht should be able
to reach some of the most remote areas in the world, giving those
on board a complete freedom to explore the world’s oceans unhindered.

Eίναι γιοτ που έχουν κατασκευαστεί ή μετατραπεί ειδικά για να μπορούν να ταξιδεύουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς να χρειάζεται να
βρουν σύντομα λιμάνι. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι
ότι ένα εξερευνητικό γιοτ θα πρέπει να μπορεί να φτάσει σε μερικές
από τις πιο απομακρυσμένες περιοχές στον κόσμο, δίνοντας στους
επιβαίνοντες πλήρη ελευθερία να εξερευνήσουν τους ωκεανούς
του κόσμου ανεμπόδιστα.

The specific features of each yacht may vary, depending on where
they are going to and on what the passengers want to do. For
example, those buying or chartering a yacht for a remote diving
expedition, will likely travel on a yacht that is different from what
a family on an extended vacation or a group of friends on a long
fishing trip might choose. There are some common characteristics that explorer yachts will have, separating them from other superyachts that are more fair-weather vessels.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε σκάφους μπορεί να διαφέρουν,
ανάλογα με το πού πηγαίνουν και τι θέλουν να κάνουν οι επιβαίνοντες. Για παράδειγμα, όσοι αγοράζουν ή ναυλώνουν ένα γιοτ για μια
απομακρυσμένη καταδυτική αποστολή θα ταξιδέψουν πιθανότατα
με ένα γιοτ που είναι διαφορετικό από αυτό που μπορεί να επιλέξει
μια οικογένεια που κάνει παρατεταμένες διακοπές ή μια ομάδα
φίλων σε ένα μεγάλο ταξίδι ψαρέματος. Υπάρχουν ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά που θα έχουν τα εξερευνητικά γιοτ, διαχωρίζοντάς
τα από άλλα superyachts που είναι σκάφη για πιο καλό καιρό.

189

ARTICLE

Licensed to Anonymous () IP: 3.239.81.185

Features of an explorer yacht

Χαρακτηριστικά ενός εξερευνητικού σκάφους

Explorer yachts need to be reliable on the water and able to withstand rough seas, offering safety and comfort to the passengers.
One of the most important elements of the vessel to ensure this,
is the hull. Most vessels of this type have what is called a full displacement hull. That means a hull of complete displacement of
the water. In short, the hull is designed to go through the water
and displace it, not travel on it.
Actually, vessels that are destined for arctic regions, have other
specifications that allow them even to break the surface ice.

Τα εξερευνητικά σκάφη πρέπει να είναι αξιόπιστα στο νερό και
να αντέχουν σκληρές θάλασσες προσφέροντας ασφάλεια στους
επιβάτες αλλά και άνεση. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία του
σκάφους για να διασφαλιστεί αυτό είναι η γάστρα του σκάφους. Τα
περισσότερα σκάφη αυτού του τύπου έχουν αυτό που ονομάζεται full
displacement hull. Δηλαδή γάστρα πλήρης μετατόπισης του νερού.
Με λίγα λόγια η γάστρα είναι σχεδιασμένη για να περνάει μέσα από
το νερό και να το μετατοπίζει και όχι να ταξιδεύει πάνω σε αυτό.
Μάλιστα σκάφη τα οποία έχουν ως προορισμό αρκτικές περιοχές,
έχουν άλλες προδιαγραφές οι οποίες τους επιτρέπουν να σπάνε
ακόμη και τον επιφανειακό πάγο.
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Large fuel tanks

Μεγάλες δεξαμενές καυσίμων

Explorer yachts have large fuel tanks for greater autonomy and
lower fuel consumption. With this combination, a vessel of this
type can travel over 5 000 nautical miles without refuelling. Most
of these vessels can reach speeds of up to 12 knots.
The speed may seem low for such a motor vessel but, as we already mentioned, the aim is not the speed, but the long distance
voyage and of course the safe travel.

Τα εξερευνητικά σκάφη έχουν μεγάλες δεξαμενές καυσίμων για
μεγαλύτερη αυτονομία αλλά και χαμηλή κατανάλωση. Με αυτό
τον συνδυασμό ένα σκάφος αυτού του τύπου μπορεί να ταξιδέψει
απόσταση πέραν των 5 000 ναυτικών μιλίων χωρίς να χρειαστεί
ανεφοδιασμό.
Τα περισσότερα από αυτά τα σκάφη αναπτύσσουν ταχύτητα μέχρι
12 κόμβους. Μπορεί η ταχύτητα να φαίνεται μικρή για μηχανοκίνητο
σκάφος αλλά όπως είπαμε σκοπός είναι η μεγάλη απόσταση και το
ασφαλές ταξίδι και όχι η ταχύτητα.
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Easy maintenance

Εύκολη συντήρηση

The ability of the crew to easily maintain the vessel is also vital,
considering how far an explorer yacht can travel and how remote
its environment can be.
The yacht should be able to cope with adverse weather conditions, in bad weather, in wear or any other unexpected problems.
For this exact reason, these vessels are designed in such a way
that there is an easy and convenient access to all their key parts,
making regular maintenance or any repairs required, easy to complete. This is also the reason why many explorer yachts are built
with high quality materials and have the best systems, in order to
simplify maintenance.

Η ικανότητα του πληρώματος να συντηρεί εύκολα το σκάφος είναι
επίσης ζωτικής σημασίας, λαμβάνοντας υπόψη πόσο μακριά μπορεί
να ταξιδέψει ένα εξερευνητικό γιοτ και πόσο απομακρυσμένο μπορεί
να είναι το περιβάλλον του.
Το σκάφος θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες σε κακοκαιρία σε φθορά ή άλλα αναπάντεχα προβλήματα. Για αυτό τον λόγο τα σκάφη αυτά είναι σχεδιασμένα με τέτοιο
τρόπο ώστε να υπάρχει εύκολη και άνετη πρόσβαση σε όλα τα καίρια
σημεία του σκάφους καθιστώντας απαραίτητη την τακτική συντήρηση ή τυχόν επισκευές να είναι εύκολο να ολοκληρωθούν. Αυτός
είναι επίσης ο λόγος που πολλά εξερευνητικά γιοτ κατασκευάζονται
με υλικά υψηλής ποιότητας και διαθέτουν τα καλύτερα συστήματα,
προκειμένου να απλοποιηθεί η συντήρηση.
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Large storage spaces

Μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι

As the duration of a voyage on an explorer yacht is often longer
than other types of yachts, the vessel should be able to store all the
necessary equipment and supplies for this voyage.
A full displacement hull is really useful for this purpose. Being wide
and deep, it often has plenty of interior space. The best explorer
yachts can produce fresh water, manage waste properly and have
all the necessary spares and supplies - all while offering guests a
luxurious and comfortable stay on board.

Καθώς η διάρκεια ενός ταξιδιού σε ένα εξερευνητικό γιοτ είναι συχνά
μεγαλύτερη από άλλους τύπους γιοτ, το σκάφος θα πρέπει να μπορεί
να αποθηκεύσει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό και προμήθειες για
το ταξίδι.
Μια γάστρα πλήρους μετατόπισης είναι αρκετά χρήσιμη προς αυτό
τον σκοπό. Όντας φαρδύ και βαθύ, έχει συχνά άφθονο εσωτερικό
χώρο. Τα καλύτερα εξερευνητικά γιοτ μπορούν να παράγουν γλυκό
νερό, να διαχειρίζονται κατάλληλα τα απόβλητα και να διαθέτουν όλα
τα απαραίτητα ανταλλακτικά και προμήθειες – όλα αυτά προσφέροντας στους επισκέπτες μια πολυτελή και άνετη διαμονή στο σκάφος.
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With several comforts and luxuries

Με αρκετές ανέσεις και πολυτέλειες

This type of yacht may not be as visually impressive as a superyacht with a modern design and glittering appearance, but
in recent years, luxury, ergonomics and smart design exist also in
these yachts a lot. Several of them have nothing to envy from other luxury yachts in terms of furnishing, appliances or interior decoration. Also, many of them provide gym, swimming pools, large
and comfortable seating areas and plenty of space for a whole
host of activities.

Μπορεί τα σκάφη αυτού του τύπου οπτικά να μην είναι και τόσο
εντυπωσιακά όπως ένα superyacht με μοντέρνο σχεδιασμό και
αστραφτερή όψη, όμως τα τελευταία χρόνια η πολυτέλεια, η εργονομία και ο έξυπνος σχεδιασμός έχει διεισδύσει αρκετά και σε αυτά
τα σκάφη. Αρκετά από αυτά τα σκάφη δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν
από άλλα σκάφη πολυτελείας σε θέματα επίπλωσης, ηλεκτρικών
συσκευών ή εσωτερικού διάκοσμου. Επίσης αρκετά από αυτά παρέχουν γυμναστήρια, πισίνες, μεγάλα και άνετα καθιστικά αλλά και
άπλετο χώρο για ένα σωρό δραστηριότητες.
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What is the reason for the
increase in vessel sales and the
difficulty in building them in the
era of COVID and solar energy?

Πού οφείλεται η αύξηση
στις πωλήσεις σκαφών και η
δυσκολία στην κατασκευή τους
την εποχή του COVID αλλά και
της ηλιακής ενέργειας

Some might describe it as a fortress, others as a means to freedom
while many now have the time to enjoy many of its aspects as it
could be their place of residence, entertainment and even their
office.

Κάποιοι ίσως το περιέγραφαν ως ένα φρούριο, κάποιοι άλλοι ως
ένα μέσο προς την ελευθερία ενώ αρκετοί πλέον έχουν το χρόνο
να απολαύσουν αρκετές από τις πτυχές του καθώς θα μπορούσε
να είναι ο τόπος διαμονής τους, διασκέδασης τους ακόμη και το
γραφείο τους.

The COVID era has highlighted several utilities for yachts. People
now have time to spend several hours on their vessel and also use
it for various activities.

Η εποχή του COVID έχει αναδείξει αρκετές χρησιμότητες για τα
σκάφη αναψυχής. Οι άνθρωποι έχουν πλέον χρόνο να περάσουν
αρκετές ώρες στο σκάφος τους αλλά και να το χρησιμοποιήσουν
για διάφορες δραστηριότητες.
Το σκάφος αποτελεί ένα κλειστό περιβάλλον και με τα κατάλληλα
μέτρα είναι ένα ασφαλισμένο περιβάλλον που από μόνο του δημιουργεί κοινωνική απόσταση από τον πολύ κόσμο.

The vessel is an enclosed environment and with the right measures it is a secured environment which in itself creates a social distance from the crowds.
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At the same time, the vessel has all the modern comforts for a
comfortable living on it and now with the remote working, one
can convert it into a workplace when and if needed.

Παράλληλα το σκάφος έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια άνετη
διαβίωση πάνω σε αυτό ενώ τώρα με την εξ αποστάσεως εργασία
μπορεί κάποιος να το μετατρέψει και σε χώρο εργασίας όταν και
εφόσον χρειάζεται.

However, its great advantage is that it can be moved and offers
freedom. Even to be shut out in the grandest mansion, you’ll still
feel confined. But with a vessel, you have the option of safe travel,
secluded holidays and lots of water activities.

Το μεγάλο του όμως πλεονέκτημα είναι ότι μπορεί να μετακινηθεί
και να προσφέρει ελευθερία. Ακόμη και στη πιο μεγάλη έπαυλη
να είναι σε αποκλεισμένος πάλι θα νιώθεις περιορισμένος. Με το
σκάφος όμως έχεις την ευχέρεια για ασφαλή ταξίδια, απομονωμένες
διακοπές και πολλές θαλάσσιες δραστηριότητες.

These reasons have led to a rapid increase in vessel sales in recent
years, which many shipyards are finding difficult to manage. The
biggest reason for this difficulty is mainly the impact of the epidemic.

Αυτοί οι λόγοι οδήγησαν τις πωλήσεις σκαφών τα τελευταία χρόνια
σε μία ραγδαία αύξηση την οποία αρκετά ναυπηγεία δυσκολεύονται
να διαχειριστούν. Ο μεγαλύτερος λόγος σε αυτή την δυσκολία είναι
κυρίως οι επιπτώσεις της επιδημίας.

Several factories are under-utilised as the necessary safety measures have led them to downsize their production units and workforce. Others are being deprived of services from their workforce
due to the disease and in most cases the supply of raw materials
or some materials is being significantly delayed, again as a consequence of COVID.

Αρκετά εργοστάσια υπολειτουργούν καθώς τα απαραίτητα μέτρα
ασφαλείας τους οδήγησαν στο να μικρύνουν τις μονάδες παραγωγής και το εργατικό δυναμικό. Κάποιοι άλλοι στερούνται υπηρεσιών
από το δυναμικό τους λόγω της νόσου ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις η προμήθεια πρώτων υλών ή κάποιων υλικών καθυστερεί
σημαντικά και πάλι συνεπεία του COVID.
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This has pushed the delivery time of vessels about one to two
years further, with most factories setting a minimum delivery time
of 24 months.
The super yacht industry in particular is showing record growth
and according to official media reports, last year ended with a 25%
increase where more than 1200 super yachts were built worldwide.

Αυτό έχει οδηγήσει το χρόνο παράδοσης σκαφών περίπου ένα με
δύο χρόνιο πιο πέρα, με τα περισσότερα εργοστάσια να θέτουν ως
ελάχιστο χρόνο παράδοσης τους 24 μήνες.
Ιδιαίτερα η βιομηχανία των super yachts παρουσιάζει αυξήσεις ρεκόρ
και σύμφωνα με καταγραφές σε επίσημα μέσα η περσινή χρονιά
έκλεισε με μια αύξηση 25% όπου ανά το παγκόσμιο κατασκευάστηκαν περισσότερα από 1200 super yachts.

But, partly due to the coronavirus crisis, the super yacht industry is
booming - and the number of yachts under construction or on order worldwide has set a new record. According to figures revealed
in the latest edition of Boat International’s World Order Book, more
than 1,200 superyachts are planned to be built - a 25% increase
on last year. Twenty-seven of these are over 100 metres long and
one owned by Norwegian Billionaire, Kjell Inge Røkke, will be 183
metres long and the largest in the world. This vessel will have a
submarine for ocean exploration and a very large ‘moon pool’.
Some of the existing super yachts feature basketball courts, tennis
courts, swimming pools, outdoor cinemas, and in the case of UFC
athlete Conor McGregor - a ‘jousting platform’.

Όμως, εν μέρει λόγω της κρίσης του κορωνοϊού, η βιομηχανία των
super yachts ανθεί – και ο αριθμός των σκαφών υπό κατασκευή ή
σε παραγγελία παγκοσμίως έχει σημειώσει νέο ρεκόρ. Σύμφωνα με
στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στην τελευταία έκδοση του Παγκόσμιου Βιβλίου Παραγγελιών της Boat International, σχεδιάζεται να
κατασκευαστούν περισσότερα από 1.200 superyachts – αύξηση
25% σε σχέση με πέρυσι. Είκοσι επτά από αυτά έχουν μήκος πάνω
από 100 μέτρα ενώ ένα από αυτά που ανήκει στον Νορβηγό Δισεκατομμυριούχο, Kjell Inge Røkke, θα έχει μήκος 183 μέτρα και θα
είναι το μεγαλύτερο στο κόσμο. Το συγκεκριμένο σκάφος θα διαθέτει
υποβρύχιο για εξερεύνηση των ωκεανών αλλά και μια πολύ μεγάλη
‘πισίνα σελήνης’. Μερικά από τα υφιστάμενα super Yatchs διαθέτουν
γήπεδα καλαθόσφαιρας, τένις, πισίνες, υπαίθριους κινηματογράφους, ενώ στην περίπτωση του αθλητή UFC Conor McGregor – μια
«πλατφόρμα jousting».
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“The market has never been busier,” Will Christie said, a superyacht
broker. “And I’ve been in the industry for 20 years. A lot of people
say they appreciate the safety of being on a yacht during a pandemic. But it’s also because whereas in previous times people with
enough money were too busy in the office to justify buying, these
days they can work from anywhere.»

«Η αγορά δεν ήταν ποτέ πιο πολυσύχναστη», είπε ο Will Christie, ένας
μεσίτης superyacht. «Και είμαι στη βιομηχανία 20 χρόνια. Πολλοί
άνθρωποι λένε ότι εκτιμούν την ασφάλεια του να βρίσκονται σε
ένα γιοτ κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Αλλά είναι επίσης επειδή,
ενώ σε προηγούμενες εποχές οι άνθρωποι με αρκετά χρήματα ήταν
πολύ απασχολημένοι στο γραφείο για να δικαιολογήσουν την αγορά,
αυτές τις μέρες μπορούν να εργαστούν από οπουδήποτε.»

Of course, according to studies by several universities, the super
yacht market is one of the biggest causes of pollution on the planet. According to the studies, a billionaire owner of a super yacht
has a carbon footprint thousands of times larger than the average
person. The global average CO2 footprint emitted per person is
just under five tonnes, and they estimated that Roman Abramovich - the top polluter according to their list - was responsible for
around 33,859 tonnes of carbon emitted in 2018. More than twothirds of that was the product of his 162.5-metre-long yacht, the
Eclipse.

Φυσικά σύμφωνα με μελέτες αρκετών πανεπιστημίων η αγορά των
super yachts αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αιτίες μόλυνσης του
πλανήτη. Σύμφωνα με τις μελέτες ένας δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης ενός super yacht έχει αποτυπώματα άνθρακα χιλιάδες φορές
μεγαλύτερα από τον μέσο άνθρωπο. Το παγκόσμιο μέσο αποτύπωμα
CO2 που εκπέμπεται ανά άτομο είναι λίγο λιγότερο από πέντε τόνους,
ενώ υπολόγισαν ότι ο Roman Abramovich – ο κορυφαίος ρυπαίνων
σύμφωνα με τη λίστα τους – ήταν υπεύθυνος για περίπου 33.859
τόνους άνθρακα που εκπέμπονται το 2018. Πάνω από τα δύο τρίτα
αυτού ήταν το προϊόν του γιοτ του, το Eclipse μήκους 162,5 μέτρων.
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Apart from the fuel, when the vessel is in use, keeps polluting even
when the owners are not there, as there are permanent staff who
have to maintain it and take it wherever the owner wants.

Εκτός από τα καύσιμα όταν το σκάφος χρησιμοποιείται, το σκάφος
ρυπαίνει όταν οι ιδιοκτήτες δεν βρίσκονται εκεί καθώς υπάρχει μόνιμο προσωπικό το οποίο πρέπει να το συντηρεί και να το μεταφέρει
όπου επιθυμεί ο ιδιοκτήτης.

These results have not left the shipyards unaffected, which through
their R&D teams are trying to find environmentally friendly ways to
give autonomy to super yachts. Several companies have managed
to achieve energy savings of up to 20% by using solar panels. With
improving technology it is expected that this figure will increase in
the near future and more shipyards will be driven to use renewable energy sources.

Αυτά τα αποτελέσματα δεν άφησαν ανεπηρέαστα τα ναυπηγεία τα
οποία μέσα από τις ομάδες R&D οι οποίες προσπαθούν να βρούνε
περιβαλλοντικά φιλικούς τρόπους να δώσουν αυτονομία στα super
yachts. Αρκετές εταιρείες έχουν καταφέρει να πετύχουν εξοικονόμηση ενέργειας με την χρήση ηλιακών πλακών μέχρι και 20%. Με
την βελτίωση της τεχνολογίας αναμένεται ότι αυτό το ποσοστό
στο σύντομο μέλλον θα αυξηθεί και περισσότερα ναυπηγεία θα
οδηγηθούν στην χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
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To date, a number of vessels have been presented that rely mainly
on solar energy to move. Some of them have even managed to
cross the Atlantic using solar energy. A pioneer in the construction
of vessels powered by the sun is the SILENT shipyard, which presented the Silent 80, a catamaran that travels using solar panels
and can reach a speed of 12-16 knots. It does not emit any pollutants and relies only on solar energy.

Μέχρι σήμερα έχουν παρουσιαστεί ορισμένα σκάφη τα οποία βασίζονται κυρίως στην ηλιακή ενέργεια για να κινηθούν. Ορισμένα από
αυτά κατάφεραν ακόμη να διασχίσουν και τον Ατλαντικό βασισμένα
στην ηλιακή ενέργεια. Πρωτοπόρος στην κατασκευή σκαφών με
πηγή ενέργεια τον ήλιο, είναι το ναυπηγείο της SILENT, το οποίο
παρουσίασε το Silent 80 το οποίο αποτελεί ένα καταμαράν που
ταξιδεύει με την χρήση ηλιακών πλακών και μπορεί να φτάσει σε
ταχύτητα τους 12-16 κόμβους. Δεν εκπέμπει καθόλου ρύπους και
βασίζεται μόνο στην ηλιακή ενέργεια.

So we expect with the rapid increase in technology, that we will
see several super yachts following this path in the near future.

Αναμένουμε λοιπόν με την ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας να
δούμε στο προσεχές μέλλον και αρκετά super yachts να ακολουθούν
αυτό το δρόμο.
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In Paphos a School of
Tourism Studies of the
Cyprus University of
Technology (CUT)

Στην Πάφο Σχολή
Τουριστικών Σπουδών
του ΤΕΠΑΚ

It will open in 2023 with two Departments and an
Institute

Θα λειτουργήσει το 2023 με δύο Τμήματα και ένα
Ινστιτούτο

A long-standing effort by the Municipality and all other tourism,
social and economic stakeholders of Paphos for the operation
of a relevant state school in the western city of Cyprus, has been
successful. Paphos will now definitely host the School of Tourism
Studies of the CUT.

Μια πολύχρονη προσπάθεια του Δήμου και όλων των άλλων τουριστικών, κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Πάφου για λειτουργία στη δυτική πόλη της Κύπρου μιας σχετικής κρατικής σχολής, ευοδώθηκε. Η Πάφος θα φιλοξενεί οριστικά πλέον την Σχολή
Τουριστικών Σπουδών του ΤΕΠΑΚ.

The signing ceremony of the Memorandum of Cooperation by
the Mayor of Pafos, Fedonas Fedonos, the Rector of the Technological University of Cyprus, Panagiotis Zafiris and the President
of the Board of Directors of the Technological University, Frixos
Savvidis, in the presence of the Minister of Education, Prodromos
Prodromou, took place in the crowded “Attikon” Cultural Centre
in Pafos, on the 11th of November 2021. The Cyprus University of
Technology (CUT) “is evolving into an ambitious, bold and extroverted university institution that produces and transmits scientific knowledge and contributes to the progress, development and
prosperity of our people”, said the Rector of CUT, Professor Panagiotis Zafiris, from Paphos, noting that “CUT now has a Pancyprian

Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας από τους Δήμαρχο
Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ, Παναγιώτη Ζαφείρη και Πρόεδρο του ΔΣ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, Φρίξο
Σαββίδη, στην παρουσία του Υπουργού Παιδείας, Πρόδρομου Προδρόμου, πραγματοποιήθηκε στον κατάμεστο Πολυχώρο Πολιτισμού
«Αττικόν» στην Πάφο, στις 11 Νοεμβρίου 2021. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) «εξελίσσεται σε ένα φιλόδοξο, τολμηρό
και εξωστρεφές πανεπιστημιακό ίδρυμα που παράγει και μεταδίδει
επιστημονική γνώση και συμβάλλει στην πρόοδο, στην ανάπτυξη και
στην ευημερία του λαού μας», ανέφερε από την Πάφο ο Πρύτανης
του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης, σημειώνοντας πως
«το ΤΕΠΑΚ έχει πλέον παρουσία Παγκύπρια». Μιλώντας στην τελετή
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presence”. Speaking at the signing ceremony of the Memorandum
of Understanding between CUT and the Municipality of Paphos for
the establishment and operation of the School of Tourism, Hospitality and Entrepreneurship in Paphos, Rector Zafiris said that “the
Cyprus University of Technology is growing. It is with great pleasure and contentment that we have created and are participating
in the greatest growth that our University has experienced since
its establishment. Our recent agreement with the Ministry of Education includes the simultaneous establishment of a new Faculty,
two academic Departments and an Institute”.

υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του
Δήμου Πάφου για την εγκατάσταση και λειτουργία στην Πάφο της
Σχολής Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας,
ο Πρύτανης Ζαφείρης ανέφερε πως «το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μεγαλώνει. Είναι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση που
δημιουργήσαμε και συμμετέχουμε στη μεγαλύτερη ανάπτυξη που
έχει γνωρίσει το Πανεπιστήμιο μας από ιδρύσεως του. Η πρόσφατη
συμφωνία μας με το Υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνει την ταυτόχρονη ίδρυση μιας νέας Σχολής, δυο ακαδημαϊκών Τμημάτων και
ενός Ινστιτούτου».
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The Departments of the School

Τα Τμήματα της Σχολής

According to Mr.Zafiris, the new School of Tourism, Hospitality and
Entrepreneurship which will be located in Paphos, will include
the existing Academic Department of Tourism and Hospitality
Management, the new Academic Department of Management,
Entrepreneurship and Digital Business and an Institute that will
offer vocational training programmes for catering and other related professions. “Tourism is one of the main pillars of our national
economy and the local economy of the city of Paphos and the
establishment of the School of Tourism will contribute in the best
way to the scientific upgrading of the sector and the interconnection of education with the needs of the labour market,” Panagiotis
Zafiris said. “CUT now has a Pancyprian presence. From Limassol,
where its heart beats, where it started and continues to grow, to
Nicosia through the CYENS Centre of Excellence where we are
co-founders with the Municipality of Nicosia and the other two
public Universities, in Larnaca through the management of the
first youth creativity space, the “Youth MakersSpace”, in collaboration with the Youth Organization and the Municipality of Larnaca,
and from today in Paphos, with the formalization of the agreement
to house the new School of Tourism here”, he noted.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαφείρη, η νέα Σχολή Διοίκησης Τουρισμού,
Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας η οποία θα στεγαστεί στην
Πάφο θα περιλαμβάνει το υφιστάμενο Ακαδημαϊκό Τμήμα Διοίκησης
Τουρισμού και Φιλοξενίας, το νέο Ακαδημαϊκό Τμήμα Διοίκησης,
Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν και ένα Ινστιτούτο που
θα προσφέρει προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για επισιτιστικά και άλλα συναφή επαγγέλματα. «Ο τουρισμός αποτελεί έναν
από τους βασικότερους πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας και της
τοπικής οικονομίας της πόλης της Πάφου και η ίδρυση της Σχολής
Τουρισμού θα συμβάλει με τον καλύτερο τρόπο στην επιστημονική
αναβάθμιση του κλάδου και τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις
ανάγκες της αγοράς εργασίας», ανέφερε ο Παναγιώτης Ζαφείρης. «Το
ΤΕΠΑΚ έχει πλέον παρουσία Παγκύπρια. Από τη Λεμεσό, όπου κτυπά
η καρδιά του, εκεί που ξεκίνησε και συνεχίζει να αναπτύσσεται, στη
Λευκωσία μέσω του Κέντρου Ερευνητικής Αριστείας CYENS όπου
είμαστε μαζί με τον Δήμο Λευκωσίας και τα άλλα δυο δημόσια Πανεπιστήμια συνιδρυτές του, στη Λάρνακα μέσω της διαχείρισης του
πρώτου χώρου νεανικής δημιουργικότητας του Youth MakersSpace,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Νεολαίας και τον Δήμο της Λάρνακας και από σήμερα στην Πάφο, με την επισημοποίηση της συμφωνίας για στέγαση της νέας Σχολής Τουρισμού εδώ», σημείωσε.
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The Municipality of Paphos grants the land

Ο Δήμος Πάφου παραχωρεί τη γη

The contribution of the Municipality of Pafos was decisive in reaching the Agreement. Specifically, the Municipality granted the CUT
a suitable plot of land, totalling 4,300 m², in a central location of
the city (Parish of Agios Theodoros) with a 99-year contract and
a symbolic rent of 1000 euros per year. At the same time, the Municipality will undertake the construction and completion of the
modern facilities with all the required specifications by July 2023,
securing for this purpose the funding of the State, through European funds, amounting to 7.6 million euros. In total, the Local
Authority is granting property to the CUT in excess of 12 million
euros, and is also acting to create student halls of residence with
socially acceptable rent, as well as securing adjacent plots of land
for conversion into parking lots.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Δήμου Πάφου για την επίτευξη
της Συμφωνίας. Συγκεκριμένα, ο Δήμος παραχώρησε στο ΤΕΠΑΚ
κατάλληλο οικόπεδο, συνολικού εμβαδού 4.300 τ.μ., σε κεντρικό
σημείο της πόλης (Ενορία Αγίου Θεοδώρου) με σύμβαση 99 χρόνων
και συμβολικό ενοίκιο 1000 ευρώ το έτος. Ταυτόχρονα, ο Δήμος θα
αναλάβει την ανέγερση και ολοκλήρωση των σύγχρονων και με όλες
τις απαιτούμενες προδιαγραφές εγκαταστάσεων μέχρι τον Ιούλιο
του 2023, εξασφαλίζοντας για τον σκοπό αυτό τη χρηματοδότηση
του Κράτους, μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους 7,6 εκατ. ευρώ.
Συνολικά, η Τοπική Αρχή παραχωρεί στο ΤΕΠΑΚ περιουσία πέρα των
12 εκατ. ευρώ, ενώ ενεργεί και για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών
με κοινωνικά αποδεκτό ενοίκιο, καθώς και την εξασφάλιση παραπλήσιων τεμαχίων για τη μετατροπή τους σε χώρους στάθμευσης.

The first students in 2023

Το 2023 οι πρώτοι φοιτητές

In his statements on the issue, the Mayor of Pafos, Fedonas Fedonos, referred to one of the most important achievements of recent years. Years of hard work are now bearing fruit, said Fedonas
Fedonos, with the result that Paphos is now developing academic
education in addition to tourism. As he pointed out, the faculty will
operate in the next few years in the city, after the required building
infrastructure is completed in the meantime. This will happen in
2023, he estimated, when the first students of the new faculty will
now start studying in Paphos. It is estimated that the Pafos School
of Tourism Studies will host a thousand or more students. He also
pointed out that this School will not only upgrade the tourism industry of Paphos, but of the whole of Cyprus.

Σε δηλώσεις του για το θέμα, ο Δήμαρχος Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος έκανε λόγο για ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα των
τελευταίων χρόνων. Η σκληρή δουλειά χρόνων αποφέρει σήμερα
καρπούς, τόνισε ο Φαίδωνας Φαίδωνος, με αποτέλεσμα η Πάφος
να αναπτύσσει πλέον και την ακαδημαϊκή εκπαίδευση πέραν του
τουρισμού. Όπως επεσήμανε, η σχολή θα λειτουργήσει τα επόμενα
χρόνια στην πόλη, αφού στο μεταξύ ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες
κτιριακές υποδομές. Αυτό θα γίνει το 2023, εκτίμησε, όταν και οι
πρώτοι φοιτητές της νέας σχολής θα αρχίσουν πλέον να φοιτούν στην
Πάφο. Υπολογίζεται ότι η Σχολή Τουριστικών Σπουδών της Πάφου
θα φιλοξενεί χίλιους και πλέον φοιτητές. Επεσήμανε ακόμη, πως η
Σχολή αυτή δεν θα αναβαθμίσει μόνο την τουριστική βιομηχανία
της Πάφου αλλά ολόκληρης της Κύπρου.

The Municipality undertook to proceed with the preparation of
the architectural and construction plans, including the specialized
workshops and to carry out the licensing procedures for the building facilities, so that during the first half of 2022 the contractor will
be selected through a public tender. The aim is for the facilities to
be completed by July 2023. Due to the specific and specialised
functional requirements of the facilities, the layout of the building
resulting from the preparation of the architectural drawings should
be the product of consultation and common agreement between
the parties. The effort for the further integration of Paphos into the
academic map, said Mr. Fedonos, does not stop after this successful conclusion of the efforts for the arrival of a state tourist school
in the city, but continues with the aim of operating in Paphos and
other university institutions.

Ο Δήμος ανάλαβε όπως προχωρήσει στην ετοιμασία των αρχιτεκτονικών και κατασκευαστικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και
των εξειδικευμένων εργαστηρίων και διεκπεραιώσει τις διαδικασίες
αδειοδότησης των κτιριακών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2022 να επιλεγεί μέσω δημοσίου διαγωνισμού
ο εργολάβος. Στόχος είναι όπως οι εγκαταστάσεις ολοκληρωθούν
μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Λόγω των ιδιαίτερων και εξειδικευμένων
λειτουργικών απαιτήσεων των εγκαταστάσεων, η διαρρύθμιση του
κτηρίου που θα προκύψει κατά την ετοιμασία των αρχιτεκτονικών
σχεδίων θα πρέπει να είναι προϊόν συνεννόησης και κοινής αποδοχής ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. Η προσπάθεια για την
περαιτέρω ένταξη της Πάφου στον ακαδημαϊκό χάρτη, ανέφερε
ο κ. Φαίδωνος δεν σταματά μετά την επιτυχή αυτή κατάληξη των
προσπαθειών για έλευση μιας κρατικής τουριστικής σχολής στην
πόλη, αλλά συνεχίζεται με στόχο την λειτουργία στην Πάφο και
άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
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The Mayor of Pafos noted that it took methodical work over the
last five years to create the appropriate infrastructure in the city of
Pafos and to implement the prerequisites to enable the establishment of a public university in the city. Apart from the two other
key sectors in the economy of Paphos, he said, tourism and construction, the local authority’s aim is to develop the pillar of higher
education. Because, as he explained, this pillar will help the city
and province of Paphos to make the big leap forward. The presence, he added, of a student and academic community in the city
is what will help in the coming years and decades to make a clear
progress spiritually, socially and economically.

Ο Δήμαρχος Πάφου σημείωσε πως χρειάστηκε μεθοδική δουλειά τα
τελευταία πέντε χρόνια για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές στην πόλη της Πάφου και να υλοποιηθούν τα προαπαιτούμενα
για να καταστεί δυνατή η ίδρυση ενός δημόσιου Πανεπιστημίου στην
πόλη. Πέραν από τους δύο άλλους βασικούς τομείς στην οικονομία
της Πάφου, ανέφερε, τον τουρισμό και τις κατασκευές, στόχος της
τοπικής Αρχής είναι να αναπτύξει και τον πυλώνα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Γιατί, όπως εξήγησε, αυτός ο πυλώνας θα βοηθήσει
την πόλη και επαρχία της Πάφου να κάνει το μεγάλο άλμα προς τα
εμπρός. Η παρουσία, συμπλήρωσε, φοιτητικής και ακαδημαϊκής
κοινότητας στην πόλη είναι αυτή που θα βοηθήσει τα επόμενα
χρόνια και δεκαετίες να γίνει μια σαφής πρόοδος πνευματική, κοινωνική και οικονομική.
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