PRESS RELEASE
United States Embassy
Nicosia, Cyprus
Public Affairs Section
Tel. 357-22-393-905

Metochiou & Ploutarchou
Engomi 2407
Nicosia - Cyprus
P.O.Box 24536

1 Δεκεµβρίου

Βράβευση ναυτιλιακών εταιριών για συµµετοχή τους
στο παγκόσµιο δίκτυο Ερευνας και Διάσωσης
Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιµελητήριο και η Αµερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία
συνδιοργάνωσαν εκδήλωση στις 29 Νοεµβρίου στη Λεµεσό για να τιµήσουν ναυτιλιακές
εταιρίες που λαµβάνουν µέρος στο εθλοντικό πρόγραµµα AMVER της Αµερικανικής
Ακτοφυλακής. Το πρόγραµµα AMVER, που σηµαίνει Αυτοµατοποιηµένη Αµοιβαία Συνδροµή
Διάσωσης Σκαφών, είναι ένα πρόγραµµα για την αµοιβαία συνδροµή για σκάφη που βρίσκονται
σε κίνδυνο στην ανοικτή θάλασσα.
Το πρόγραµµα AMVER είναι ανοικτό για σκάφη οποιασδήποτε σηµαίας και χώρας. Εταιρείες
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα αυτό εθελοντικά διαθέτουν τα πλοία τους ως µέσα διάσωσης
σε περίπτωση ανάγκης. Πρίν την απόπλευση, τα πλοία που συµµετέχουν στο πρόγραµµα
στέλλουν την ρότα τους στο ηλεκτρονικό κέντρο του AMVER, αναφέροντας το λιµάνι
απόλπευσης, το λιµάνι προορισµού, την πορεία και την ταχύτητα τους. Οι πληροφορίες αυτές
καταχωρούνται και το AMVER να προβλέπει τη θέση του κάθε πλοίου καθ’ όλη τη διάρκεια του
ταξιδιού του. Σε περίπτωση ανάγκης κάθε κέντρο συντονισµού διάσωσης µπορεί να ζητήσει
αυτή την πληροφορία για να αποφασίσει για τη θέση των πλοίων που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα και είναι κοντά σε ναυτικό, σκάφος ή αεροπλάνο που κινδυνεύουν.
Από την ίδρυσή του το πρόγραµµα AMVER έχει προσφέρει 58 χρόνια υπηρεσίες στην έρευνα
και διάσωση σε όλο τον κόσµο. Περισσότερα από 140 έθνη συµµετέχουν σήµερα στο AMVER,
παρέχοντας ένα παγκόσµιο δίκτυο ασφαλείας για τους ναυτικούς, που περιλαµβάνει
περισσότερα από 7,000 πλοία, τα οποία διατίθενται για την εκτέλεση των υπηρεσιών έρευνας
και διάσωσης. Το 2015, το AMVER κινητοποίησε 135 πλοία για να προσφέρουν βοήθεια ή
εντοπίσουν όσους είχαν ανάγκη, σώζοντας 432 ζωές και να βοηθήσουν 22 πλοία από 9
διαφορετικές χώρες.

Η Πρέσβης των ΗΠΑ Καθλήν Ντόχερτυ απένειµε τα βραβεία εκ µέρους της Αµερικανικής
ακτοφυλακής, αναγνωρίζοντας συµµετέχοντες ναυτικούς και τις εταιρείες που εκπροσωπούν. Σε
δηλώσεις της, η Πρέσβης Ντόχερτυ: «Το πρόγραµµα AMVER είναι ένα εξαιρετικό παράδειγµα
της αµοιβαίας συνδροµής και συνεργασίας. Αντί να βασίζεται αποκλειστικά και µόνο σε
εξειδικευµένα επιχειρήσεις διάσωσης από τις κυβερνήσεις ή επίσηµους οργανισµούς-η οποία
µπορεί να επιβαρύνεται υπερβολικά ή µακριά από το σηµείο της ανάγκης το AMVER παρέχει
έναν τρόπο για όποιον είναι στην περιοχή για να βοηθήσει. Η επιτυχία του AMVER στην
προστασία της ζωής και της περιουσίας στη θάλασσα πηγάζει από τη διεθνή συνεργασία µεταξύ
των πλοίων, εταιρειών, φορέων παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας, κυβερνήσεων, και βεβαίως
των αρχών έρευνας και διάσωσης.»
Οι 22 εταιρείες µε έδρα την Κύπρο που βραβεύτηκαν για τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα
AMVER το 2015 είναι (σε αλφαβητική σειρά) οι ακόλουθες:
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Bernhard Schulte Shipmanagement (Cyprus) Ltd;
Caroil Transport Marine Ltd;
Columbia cruise Services Ltd;
Columbia Shipmanagement Ltd;
Cymare Shipmanagement Ltd;
Diana Wilhelmsen Management Ltd;
Donnelly Tanker Management Ltd;
Enesel Ltd;
Executive Ship Management Pte Ltd;
FML Ship Management Ltd;
Interorient Marine Services Ltd;
Intership Navigation Co Ltd;
Lemissoler Shipmanagement Ltd;
Maestro Ship Management Ltd;
Marlow Navigation Co Ltd;
Mastermind Shipmanagement Ltd;
MSC Shipmanagement Ltd;
Safe Bulkers Management Ltd;
SMT Shipping (Cyprus) Ltd;
Star Bulk Shipmanagement Co (Cyprus) Ltd;
Unicom Management Services (Cyprus) Ltd;
Uniqa Marine Management Ltd.

Περισσότερες πληροφορίες για το µοναδικό αυτό σύστηµα έρευνας και διάσωσης υπάρχουν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.AMVER.com.

