Δελτίο Τύπου

Γεύμα Εργασίας με την Πρέσβη και Γενική Πρόξενο του Παναμά στην Ελλάδα
Εξοχότατη κα Julie Lymberopulos

Πειραιάς 1/12/2021
Με αφορμή την επίσκεψη στην Ελλάδα του Γενικού Διευθυντή Εμπορικής Ναυτιλίας της
Ναυτιλιακής Αρχής του Παναμά και επικεφαλή του Μητρώου Πλοίων του Παναμά, Eng. Rafael
Cigarruista, η Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα, Εξοχότατη κα Julie
Lymberopulos παρέθεσε γεύμα εργασίας στον κ. Γιώργο Ξηραδάκη, Διευθύνων Σύμβουλο της
XRTC Business Consultants.

Από Αριστερά: κ.Γιώργος Ξηραδάκης (Δ.Σ. XRTC Business Consultants),κα Κατερίνα Φίτσιου (Relationship Manager
XRTC Business Consultants), Eng Rafael Ciggaruista (General Director of Merchant Marine Panama), Εξοχ. Κα Julie
Lymberopoulos (Πρέσβης και Γενική Πρόξενος του Παναμά στην Ελλάδα), κ.Ιωάννης Λαγούδης (καθηγητής
Πανεπιστημίου Πειραιά), κα Άννα Τσιούτσια (Executive Administrative Assistant to the Ambassador and General
Consul), κ. Leonel Medina (Chief of Business Intelligence Dept. General Directorate of Merchant Marine Panama)

Συζητήθηκαν θέματα της αρμοδιότητας του κ. Cigarruista, ο οποίος ενημέρωσε τους
συνδαιτημόνες για τις καινοτομίες που εφαρμόζει ο Παναμάς οι οποίες είναι προσαρμοσμένες
στην υπάρχουσα τεχνολογία και τις βελτιώσεις στη διαδικασία εγγραφής στο νηολόγιο του
Παναμά. Ο πρωταρχικός στόχος του Μητρώου Πλοίων του Παναμά είναι η άμεση εξυπηρέτηση
του χρήστη μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Ανταλλάσσοντας απόψεις για την Ελληνική ναυτιλία, ο κ. Ξηραδάκης επικρότησε τις
προσπάθειες της Πρεσβείας του Παναμά στην Ελλάδα και του κ. Cigarruista για την προώθηση
των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών στο ναυτιλιακό χώρο, εκφράζοντας την επιθυμία του να
σταθεί αρωγός σε οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια.

Σχετικά
Προφίλ της XRTC: H XRTC Business Consultants Ltd., δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της (1999) στη
Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις.
Η XRTC έχει διατελέσει εμπορικός εκπρόσωπος διεθνών τραπεζικών ομίλων για την Ελληνική Ναυτιλιακή
αγορά όπως οι Γαλλικοί τραπεζικοί οργανισμοί Credit Lyonnais και Natixis, σύμβουλος Εθνικών και Διεθνών
οργανισμών καθώς και διεθνών ναυτιλιακών εταιριών.
Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει και οργανώσει με εξαιρετική επιτυχία έναν μεγάλο αριθμό ναυτιλιακών
δανειοδοτήσεων σε διάφορες μορφές μέσω των Διεθνών τραπεζικών ομίλων που συνεργάστηκε από την ίδρυσή
της.
Από το 2009, η XRTC συνεργάζεται με διεθνής τραπεζικούς ομίλους που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν
την Ελληνική Ναυτιλιακή αγορά. H XRTC έχει στελεχωθεί από ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και εμπειρία
διεθνούς εμβέλειας, προσφέροντας υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και παρακολούθηση των συναλλαγών σε όλης
τους την διάρκεια. Το ειδικό τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης που διαθέτει η εταιρία της επιτρέπει να αναλύει
σε βάθος και να διαθέτει τεχνογνωσία σε όλα τα θέματα της Διεθνούς Ναυτιλία και της Ναυτι8λίας Μικρών
Αποστάσεων. Με την ιδιότητα του συμβούλου Ακτοπλοϊκών Αγορών έχει αναλάβει πολλά έργα στην Ελλάδα
και στο Εξωτερικό τόσο για χρηματοδοτήσεις πλοίων όσο και ανάπτυξη των αγορών. H XRTC συνεργάζεται
με τα μεγαλύτερους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων στον κόσμο.
Η XRTC έχει τιμηθεί από Διεθνείς και Ελληνικούς οίκους για την προσφορά της στην Ναυτιλιακή και
Ακτοπλοϊκή Αγορά. Όπως από τα Lloyds Greek Shipping Awards ως Χρηματοδότης Ναυτιλίας της Χρονιάς
2010- Shipping Financier of the Year και από το Transport Finance για την Καλύτερη Χρηματοδότηση
Εξαγωγικής Πίστωσης – Deal of the Year for Export Credit.
Για περισσότερες Πληροφορίες επικοινωνήστε:
XRTC Business Consultants Ακτή Μιαούλη 95, 18538 Πειραιάς GR, T: +30 210 4291226 F: +30 210
4291230 M: mail@xrtc.gr , W: http://www.xrtc.gr

