
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

H VERIFAVIA SHIPPING HELLAS ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ PRE-VERIFICATION GAP-

ANALYSIS ΣΤΗΝ DYNACOM 

 

Η Dynacom βάζει πλώρη για συμμόρφωση κατά EU MRV 

 

ΑΘΗΝΑ & ΛΟΝΔΙΝΟ – 7 Νοεμβρίου 2016: η Verifavia, η πρωτοπόρος εταιρεία 

πιστοποίησης εκπομπών ρύπων στον τομέα των μεταφορών, ανακοίνωσε 

σήμερα ότι έχει γίνει η έναρξη ελέγχου pre-verification GAP-Analysis για την 

ελληνική Dynacom Tankers Management Ltd. (Dynacom). O διαχειριστής 

δεξαμενόπλοιων κάνει όλα τα προληπτικά βήματα έτσι ώστε να πληροί τις 

προδιαγραφές του Κανονισμού (2015/757) MRV (Monitoring Reporting and 

Verification) της Ε.Ε., ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουλίου 2015.   

 

Ο κανονισμός είναι το πρώτο βήμα στον τομέα της ναυτιλίας που γίνεται με 

σκοπό τη μείωση των εκπομπών ρυπών του άνθρακα στις μεταφορές εντός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Αύγουστο του 2017 όλοι οι πλοιοκτήτες και 

τα τεχνικά τμήματα πλοίων βάρους άνω των 5.000 τόνων, θα είναι 

υποχρεωμένοι να καταθέτουν ένα Monitoring Plan (MP) στους ανεξάρτητα 

πιστοποιημένους φορείς αναφέροντας εκπομπές ρύπων, κατανάλωση 

καυσίμων καθώς και σχετικές μεταφορικές εργασίες. Τα δεδομένα θα 

κοινοποιούνται σε πάνω από 12.000 πλοία, τα οποία ετησίως επισκέπτονται 

λιμάνια της ΕΕ, ενώ η συμμόρφωση είναι μη διαπραγματεύσιμη.  

   

 

Σε στενή συνεργασία με την Dynacom, η Verifavia Shipping Hellas έχει ξεκινήσει 

τον έλεγχο GAP-Analysis του διαχειριστή δεξαμενόπλοιων όσων αφορά τις 

διαδικασίες, τις επιχειρήσεις καθώς και την καταγραφή του MP, 

χρησιμοποιώντας ως βάση το δεξαμενόπλοιο M/T Gladiator. Ο έλεγχος 

περιλαμβάνει ενδελεχή εξέταση σύμφωνα με το EU MRV Regulation and 

Delegated & Implementing Acts έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι το πλοίο 

βρίσκεται στο σωστό δρόμο για να επιτύχει συμμόρφωση κατά MRV. Μόλις θα 

έχουν καλυφτεί όλες οι αποκλίσεις, η Verifavia θα επανεξετάσει την τελική 

έκδοση του Monitoring Plan και θα εκδώσει στην Dynacom το πιστοποιητικό 

MRV-Ready. 

  

 Ο Νικόλας Θεοδώρου, Διευθύνων Σύμβουλος της Verifavia Shipping Hellas, 

σχολίασε:  

 

“Η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας EU MRV, θα συνεχίσουν να εργάζονται στενά 

με την Dynacom Tankers Management Ltd έτσι ώστε να τους υποστηρίξουν 



 
στην επίτευξη του καθεστώτος ‘MRV-Ready’. Έχοντας περάσει μια γεμάτη μέρα 

στα κεντρικά γραφεία της Dynacom στη Γλυφάδα, εντυπωσιαστήκαμε με το 

πλήθος της πληροφορίας καθώς και το ήδη υπάρχων εύρος λεπτομερειών 

που κρατάται στα αρχεία της εταιρείας. Αυτές οι λεπτομέρειες αναμφισβήτητα 

θα βοηθήσουν την εταιρεία στο να συστήσουν την αναφορά τους σχετικά με 

τις εκπομπές ρύπων και τις μεταφορές σε συνάρτηση με τον κανονισμό. 

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η ακρίβεια των πληροφοριών καθώς και οι 

αποκλίσεις των διαδικασιών που διαπιστώθηκαν από τη Verifavia, θα 

διαχειριστούν με αποτελεσματικότητα και την ανάλογη προσοχή από την 

Dynacom έτσι ώστε να επιτευχθεί η πιστοποίηση MRV-Ready.” 

 

 

Σχολιάζοντας τη διαδικασία pre-verification GAP-Analysis, ο εκπρόσωπος της 

Dynacom είπε: 

 

“Θεωρούμε πολύτιμη τη μέχρι στιγμής συνεργατική προσέγγιση της Verifavia 

και έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη στην έμπειρη ομάδα, η οποία θα μας στηρίξει 

στο να επιτύχουμε συμμόρφωση κατά EU MRV. Βρήκαμε ότι η επίσκεψη στα 

γραφεία μας μας επέφερε πολλή γνώση, ήταν διαδραστική και στο σύνολό της 

ήταν μια αποτελεσματική εμπειρία που άξιζε το χρόνο της. Αισθανόμαστε 

τυχεροί που συνεργαζόμαστε με έμπειρους και ανεξάρτητους πιστοποιητές και 

ανυπομονούμε να εφαρμόσουμε όλη τη γνώση που έχουμε αντλήσει έτσι ώστε 

να εξαλείψουμε τις αποκλίσεις και να πληρούμε τις προϋποθέσεις του 

κανονισμού EU MRV.”  

 

 

Η Verifavia Shipping έχει ως τώρα ολοκληρώσει μια σειρά από GAP-Analyses 

για μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της 

ελληνικής ΝEDA, και των  Εταιρειών Παροχής Εξειδικευμένων Υπηρεσιών 

Πληροφορικής (ICT) στη Ναυτιλία Setel Hellas και DYNAMARINe. 

 

Ο κανονισμός MRV είναι καινούριος και άγνωστος στους περισσότερους και 

με οκτώ μόλις μήνες περιθώριο μέχρι την πρώτη επίσημη προθεσμία, οι 

πλοιοκτήτες και το τεχνικό προσωπικό πρέπει να δράσουν άμεσα έτσι ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι έχουν τα σωστά συστήματα, τα προσόντα και ότι 

κατανοούν αποτελεσματικά πώς να συμμορφωθούν με τον κανονισμό.  

 

- ends - 

 

 

Λίγα λόγια για την Verifavia Shipping: 

Η Verifavia Shipping παρέχει σε πλοιοκτήτες, τεχνικούς και διευθυντές πλοίων 

σε παγκόσμιο επίπεδο, πληροφορίες και υπηρεσίες που αφορούν την 

πιστοποίησή τους από ανεξάρτητο φορέα για τις εκπομπές ρύπων του στόλου 

τους έτσι ώστε να προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη για να καταφέρουν 

αποτελεσματικά και με τον βέλτιστο τρόπο να πληρούν τις προϋποθέσεις 

συμμόρφωσης με τον Κανονισμό. Η Verifavia Shipping επικεντρώνεται 

αποκλειστικά στο αντικείμενό της – ανεξάρτητη πιστοποίηση εκπομπών 

άνθρακα στον τομέα των μεταφορών – και χωρίς να έχει κανένα άλλο όφελος 

από τον τομέα της ναυτιλίας είναι πλήρως ανεξάρτητη. 



 
 

Η Verifavia Shipping στοχεύει στο να είναι η πρώτη επιλογή στον τομέα της 

ναυτιλίας σε ότι αφορά την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών γύρω από 

την πιστοποίηση εκπομπών ρύπων. Η εταιρεία λειτουργεί σαν έμπιστος 

συνεργάτης των πελατών της, υποστηρίζοντάς τους στα βήματά τους εώς 

ότου να είναι πλήρως συμμορφωμένοι με τον Κανονισμό, ενώ παράλληλα 

παραμένουν ανεξάρτητοι παρέχοντας υπηρεσίες με γνώμονα την ακρίβεια, την 

ακεραιότητα και την εξειδίκευση.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες για τη Verifavia Shipping, επισκεφτείτε την 

ιστοσελίδα http://www.verifavia-shipping.com. Για επίκαιρες πληροφορίες και 

νέα που αφορούν τον Κανονισμό MRV, ακολουθήστε 

http://twitter.com/VerifaviaMarine.  

 

 

Λίγα λόγια για την Dynacom Tankers Management Ltd: 

Η Dynacom Tankers Management Ltd. (DTM) ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό τη 

διαχείριση δεξαμενόπλοιων. Έκτοτε ο στόλος έχει μεγαλώσει και έχει εξελιχθεί και 

η εταιρεία έχει αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο πελατών καθώς και εξαιρετική φήμη 

για την ποιότητα των μεταφορών της.  

 

H DTM εκπροσωπεί μια μακρά παρουσία στη μεταφορά πετρελαίου και των 

παραγώγων του, με πλοία τα οποία κάνουν στάσεις σε πάνω από 10.000 

λιμάνια ετησίως και στις 7 ηπείρους, συνδέοντας έτσι διεθνείς οικονομίες και 

εξυπηρετώντας πελάτες ανά τον κόσμο. Η DTM έχει επί του παρόντος 

δημιουργήσει ένα στόλο με μέσο όρο ηλικίας τα 6 χρόνια, ενώ ο διεθνής 

στόλος έχει μέσο όρο τα 10 χρόνια.  

 

Ο τωρινός στόλος που εκπροσωπείται από την Dynacom ζυγίζει συνολικά 

πάνω από 8.5 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το 100% είναι double hull. 

Τα πλοία είναι κτισμένα σε γιάρδες ανώτατης κατηγορίας και έχουν όλα 

τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό. Το προσωπικό μας έχει μεγάλη εμπειρία σε 

new building έτσι ώστε να διασφαλίζει όλες τις επαγγελματικές απαιτήσεις των 

ναυλωτών μας. Τα πλοία είναι πιστοποιημένα από νηογνώμονες πρώτης 

κατηγορίας όπως ABS, DNV, NKK, BV και LR.  

 

  

 

Media Enquiries: 

Kwilole Chisuse-van der Boom 

E: kwilole@blue-comms.com 

T: +44 (0) 7885 463 927 

 

http://www.verifavia-shipping.com/
http://twitter.com/VerifaviaMarine

