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ετηςΙα	εκΘεςη	2018

Αποστολή της HELMEPA 

Από	 το	 1982 μέχρι σήμερα, η κύρια 
προσπάθεια της HeLMePA είναι να 
καλλιεργεί περιβαλλοντική συνείδηση και 
πνεύμα ασφάλειας στο χώρο της ναυτιλίας 
μέσω επιμόρφωσης και πληροφόρησης. 
με την οικονομική στήριξη των μελών 
της, η HeLMePA υλοποιεί και προγράμματα 
περιβαλλοντικής ενημέρωσης κοινού, με 
ιδιαίτερη βαρύτητα τη νέα γενιά.

Οι εθελοντικές δραστηριότητες της 
HeLMePA στο χώρο της ναυτιλίας και της 
ευρύτερης κοινωνίας ανταμείφθηκαν 
το 2008, με την Πιστοποίηση του 
DnV GL για να λειτουργεί ως «Ναυτιλιακό 
Επιμορφωτικό Κέντρο για Πρόληψη της 
Ρύπανσης, Ασφάλεια στη Θάλασσα και 
Περιβαλλοντική Ενημέρωση». 

Οι δραστηριότητες αυτές σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται από τους τομείς ναυτιλιακό 
και Περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

annUal	rePort	2018

HELMEPA’s Mission

Since 1982, the main eff ort of HeLMePA 
has been the nurturing of an environmental 
conscience and a safety spirit within 
the shipping industry through proper 
information and refresher training. 
supported by the annual membership fees 
of its Members, HeLMePA also materializes 
environmental awareness programs 
addressed to the wider society with special 
focus on youth. 

the association’s voluntary activities 
addressed to the maritime community and 
the society in general were rewarded in 
2008 with DnV GL’s certifi cation that allows 
HeLMePA to function as “Maritime Training 
Center for Pollution Prevention, Safety at Sea 
and Environmental Awareness”. 

these activities are planned and 
implemented by the Maritime and 
environmental Awareness sections.
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ΝαυτΙλΙακος	τομεας

MarItIMe	SectIon
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I.	 MarItIMe	SectIon
the refresher training the Maritime sector offered 
to Member vessels and companies, the Panhellenic 
seamen’s Federation, the Hellenic navy and Coast 
Guard included the following.

1.	 2018	 training	 Program
In 33 days, 226 persons attended the 19 seminars 
of the program and were granted the HeLMePA 
Certificate of Attendance. the seminars covered 25 
topics in total in the following domains:

Marine environmental Awareness 

safety  

Pollution Prevention 

Human element and safety

the attendees evaluated the Quality and the 
Usefulness of the seminars as Excellent	 and	 Very	
Good, a fact to which the Instructors contributed 
a lot.

-

-

-

-

Ι.	 ΝαυτΙλΙακος	τομεας	
Η επιμόρφωση (refresher training) που προσέφερε ο 
ναυτιλιακός Τομέας στα πλοία και εταιρείες μέλη, την 
Πανελλήνια ναυτική Ομοσπονδία, το Πολεμικό ναυτικό 
και το Λιμενικό Σώμα περιελάμβανε τα ακόλουθα. 

1.	 επιμορφωτικό	Πρόγραμμα	2018
Πραγματοποιήθηκαν 19 σεμινάρια σε 33 ημέρες με 
τη συμμετοχή 226 ατόμων, που εφοδιάστηκαν με 
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης της HeLMePA. Τα 
σεμινάρια κάλυψαν συνολικά 25 θέματα στους τομείς:

Marine environmental Awareness 

ασφάλεια 

Πρόληψη της ρύπανσης 

ανθρώπινος Παράγοντας και ασφάλεια

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την Ποιότητα και τη 
χρησιμότητα των σεμιναρίων ως Άριστη	 και	 Πολύ	 
Καλή, γεγονός στο οποίο συνέβαλαν πολύ οι εισηγητές: 

-

-

-

-

Asiminas α., Lieutenant Commander of HCG 
Bakirtzis V., V. ships Greece Ltd
Chrysanthi P., Andriaki shipping Co. Ltd,
Drakogiannopoulos J., Costamare shipping Co. s.A.
Fradelos s., American Bureau of shipping
Fineskos D., Diana shipping services s.A.
Gavriil M., M/Maritime
Iacovou I., Hellenic Lloyd’s s.A.
Karantzis K., Chemical engineer, Marine Chemist
Kiouproutzoglou s., V. ships Greece Ltd
Makris P., Bureau Veritas
Markogiannis M., RInA Hellas
Minaides A., Diana shipping services s.A.
Papageorgiou P., χημικός μηχανικός
Patsoulis P., euronav shipmanagement Hellas Ltd
Petronios s., Danaos shipping Co. Ltd
sapounadelis e., Danaos shipping Co. Ltd
sigalas M., Hellenic Lloyd’s s.A.
simakis D., Hellenic Lloyd’s s.A.
sofiadi D., American Bureau of shipping
theodorou A., Hellenic Lloyd’s s.A.
tsilimos D., Bureau Veritas
stefanatos J., DnV GL
sotiralis P., national technical University of Athens
Ventikos n., national technical University of Athens
Vourdachas A., American Bureau of shipping, and
Antonakou M. , Giakos D. , Pesmatzoglou I., thiraios C. 

and triantafillou K. of HeLMePA staff

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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2.	 ςεμινάρια	Προσομοιωτή
Ο προσομοιωτής γέφυρας της HeLMePα, 
αναβάθμισε την προσφερόμενη επιμόρφωση 
στους αξιωματικούς των μελών της. Τα 47 σεμινάρια 
των παρακάτω κατηγοριών, που έγιναν σε 142 
ημέρες, παρακολούθησαν 193 άτομα. εταιρείες 
μέλη αξιολόγησαν στον προσομοιωτή υποψηφίους 
αξιωματικούς για προαγωγή, 
ιδιαίτερα σε πλοίαρχο. ακόμη, 14 
αξιωματικοί εταιρείας μέλους, 
παρακολούθησαν και ειδικά 
σχεδιασμένα σεμινάρια (tailor 
made). 

bridge	resource	Management

Πενθήμερο σεμινάριο σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Model	 Course	
1.22	 του	 IMO εγκεκριμένο από 
τη ναυτιλιακή αρχή της Κύπρου. 
από τους συμμετέχοντες, 26 
αξιωματικοί εφοδιάστηκαν και με 
το Cyprus	 Flag	 BRM	 Certifi	cate, 
αφού το ολοκλήρωσαν επιτυχώς. 

βrμ	refresh	-	advanced	Ship	
Handling	

Τριήμερο, με 7 ώρες παρουσιάσεις 
και 14 ώρες εξάσκησης στον 
προσομοιωτή.

navigating	in	dense	traffi	 	 c	-
Fishing	areas	-	colreGs	and	
loss	Prevention	

Διήμερο, με 6 ώρες παρουσιάσεις 
και 8 ώρες εξάσκησης στον 
προσομοιωτή. 

optimizing	Skills	in	the	best	
and	Safe	use	of	ecdIS	and	
radars		

Διήμερο, με 5 ώρες παρουσιάσεις και 9 ώρες 
εξάσκησης στον προσομοιωτή.

Marine	Meteorology:	Handling	Ships	in	Heavy	
weather	and	Following/Quartering	seas		

Διήμερο, με 8 ώρες παρουσιάσεις και 6 ώρες 
εξάσκησης στον προσομοιωτή. 

Τη χρησιμότητα των σεμιναρίων και το συνδυασμό 

2.	 Simulator	 courses
the bridge simulator of HeLMePA, upgraded the 
level of the refresher training the association off ers 
to offi  cers of its Members. the 47 courses of the 
following categories, conducted in 142 days, were 
attended by 193 persons. In addition, Member 
companies evaluated offi  cers due for promotion, 

especially to the rank of captain, 
with the use of the simulator. 
on their company’s request, 14 
offi  cers attended “tailor made” 
courses. 

bridge	resource	Management

A fi ve-day course according to 
the requirements of IMO	 Model	
Course	 1.22 and approved by 
the Maritime Administration of 
Cyprus. From the offi  cers who 
attended the course, 26 received 
also the Cyprus	 Flag	 BRM	
Certifi	cate, after completing the 
course successfully.

βrμ	 refresh	 -	 advanced	
Ship	 Handling	

A three-day course consisting of 7 
hours of classroom presentations 
and 14 hours simulator practice.

navigating	 in	 dense	 traffi	 	 c	
-	Fishing	 areas	 -	 colreGs	
and	 loss	 Prevention

A two-day course consisting of 6 
hours of classroom presentations 
and 8 hours simulator practice.

optimizing	 Skills	 in	 the	
best	 and	 Safe	 use	 of	 ecdIS	
and	 radars	 	

A two-day course consisting of 5 hours of classroom 
presentations and 9 hours simulator practice.

Marine	Meteorology:	Handling	Ships	in	Heavy	
weather	and	Following/Quartering	seas	 	

A two-day course including 8 hours of classroom 
presentations and 6 hours simulator practice.

the participants of all courses evaluated the 



8

usefulness of the courses and the blending between 
theory and simulation from Very	 good	 to	 Excellent.

Captains George tziagkidis and Cosmas thiraios, 
simulator Instructor and Marine Consultant of 
ΗεLμεPα respectively, conducted the courses, 
whilst Dr nikos Mazarakis presented the Marine 
Meteorology course.

3.	 e-learning
the Program, comprising two “refresher packages” in 

English, the “Environmental Training 
Course” and “Safety related Training 
Course”, was also made available in 
2018. Both “packages” deal with 
14 contemporary topics, useful to 
foreign offi  cers serving onboard 
HeLMePA Member and non member 
vessels. 

the association thanks Associate Member 
DYnAMARIne not only for developing the platform 
of the program but for their continuous support 
as well.

4.	 training	 committee
the Maritime section selects the syllabus of the 
programs in cooperation with the Committee, 
consisted of the following members:

της θεωρίας με την προσομοίωση αξιολόγησαν από 
Πολύ	καλή	έως	Άριστη όλοι οι συμμετέχοντες.

Τα σεμινάρια εκτέλεσαν οι Καπ. Γιώργος Τζιαγκίδης 
και Κοσμάς Θηραίος, simulator Instructor και 
Marine Consultant της ΗεLμεPα αντίστοιχα, ενώ 
το σεμινάριο της μετεωρολογίας, ο Δρ νίκος 
μαζαράκης.

3.	 «εξ	αποστάσεως»	επιμόρφωση
Το Πρόγραμμα, που περιλαμβάνει  δύο «επιμορφωτικά 
πακέτα» στην Αγγλική, το 
“Environmental Training Course” και 
το “Safety related Training Course”, 
διατέθηκε και το 2018. Και τα 
δυο «πακέτα» αναπτύσσουν 14 
επίκαιρα θέματα, χρήσιμα και στους 
αλλοδαπούς αξιωματικούς σε πλοία 
μέλη και μη. 

Η ΗεLμεPα ευχαριστεί το εταιρικό μέλος 
DYnAMARIne όχι μόνο για την ανάπτυξη της 
πλατφόρμας του προγράμματος αλλά και τη συνεχή 
υποστήριξη τους.

4.		 εκπαιδευτική	επιτροπή
Ο ναυτιλιακός Τομέας επιλέγει την ύλη των 
προγραμμάτων σε συνεργασία με την επιτροπή, η 
οποία αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Apostolidis A., Cleopatra shipping Agency Ltd

Dimitriou K.  Cleopatra shipping Agency Ltd

Drakogiannopoulos I., Costamare shipping Co. s.A.

theiopoulos A., V. ships Greece Ltd

Katsika A., euronav ship Management Hellas Ltd

Minaides A., Diana shipping services s.A.

Mitrofanis A., Atlantic Bulk Carriers Management Ltd

Barkas G., springfi eld shipping Co. of Panama s.A.

Papageorgiou V., tsakos Columbia shipmanagement s.A.

Pantelelis V., Chandris (Hellas) Inc

Patsoulis P., euronav ship Management Hellas Ltd

Petronios s., Danaos shipping Co. Ltd

skempes A., Arcadia shipmanagement Co. Ltd

tsoukatos G., Diana shipping services s.A.

Fragkias M., s. Livanos - Hellas s.A.

Christopoulou M., neda Maritime Agency Co. Ltd

Chrysanthi P., Andriaki shipping Co. Ltd

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστεί θερμά 
καθώς και τους εισηγητές των σεμιναρίων και τους 
Οργανισμούς και εταιρείες μέλη από τους οποίους 
προέρχονται. 

5.	 αναφορές	περιστατικών	πλοίων	μελών
Σημαντική για την κατάρτιση των επιμορφωτικών 
Προγραμμάτων (Refresher) είναι οι πληροφορίες 
για περιστατικά, που η εταιρεία IHs Markit (πρώην 
Fairplay) δίνει στη HeLMePA, από το 1986. Το χρόνο 
που πέρασε, αναφέρθηκαν 9 περιστατικά χωρίς να 
προκληθεί θαλάσσια ρύπανση λόγω:

Σύγκρουσης με ρυμουλκό (1)

Σύγκρουσης με αγκυροβολημένο πλοίο (2)

Προσάραξης (3) 

Πρόσκρουσης σε προβλήτα (3)

Η μέχρι τώρα εμπειρία αποδεικνύει την ιδιαίτερη 
βαρύτητα που έχει για τα μέλη, όρος της  
συμφωνίας HeLMePA - IHs Markit, που προβλέπει 
η δεύτερη να διορθώνει στην πλατφόρμα της 
λανθασμένες αναφορές για πλοία μέλη, αφού 
εξετάσει αποδεικτικά στοιχεία που εμπιστευτικά της 
διαθέτει η ενδιαφερόμενη Διαχειρίστρια εταιρεία 
μέσω της HeLMePA. Το 2018, δύο εταιρείες μέλη 
επωφελήθηκαν από αυτή τη συμφωνία διορθώνοντας 
λάθος αναφορές περιστατικών σε βάρος πλοίων τους. 

6.	 επιθεωρήσεις	Port	State	control	-
ελλείψεις	-	κρατήσεις

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 732 επιθεωρήσεις 
πλοίων μελών στις περιοχές των Paris και tokyo MoUs 
καθώς και της UsCG, με καταγραφή 744 ελλείψεων 
στις ακόλουθες κατηγορίες:

-

-

-

-

the Directors express their appreciation to them 
and the seminar Instructors as well as the 
organizations and the Member Companies they 
work for.

5.	 Member	 vessels’	 incident	 reports
Incident data on Member vessels which IHs Markit 
(former Fairplay) has been providing HeLMePA with 
since 1986, is important for the construction of the 
Refresher training Programs. During last year, 9 
incidents without generating marine pollution were 
reported due to the following reasons:

Collision with tug (1)

Collision with anchored vessel (2)

Grounding (3)

Collision with pier (3)

the experience gained to date justifi es the specifi c 
importance a condition of HeLMePA - IHs Markit 
contract bears for the Members. It provides that 
IHs Markit correct in their platform an erroneously 
recorded report on a Member vessel after examining 
documents submitted by the Managing Company 
confi dentially through HeLMePA. During 2018, 
two Member companies were benefi ted from this 
agreement as they had wrong reports on their 
vessels promptly corrected.

6.	 Port	 State	 control	 Inspections	 -	
defi	ciencies	 -	 detentions

there were a total of 744 defi ciencies noted during 
732 inspections of Member vessels carried out in the 
regions of Paris and tokyo MoUs as well as that of UsCG. 
the categories of the defi ciencies are as follows: 

-

-

-

-

MARPoL Annexes I to VI 

safety of navigation

Life saving Appliances

structural Conditions

Fire safety Measures

-

-

-

-

-

Propulsion & Auxiliary Machinery

Radio communications

emergency systems

Certifi cates and documentation

Working and Living Conditions

-

-

-

-

-

Water/Weathertight condition

Cargoes

IsM

MLC 2006

Various Requirements

-

-

-

-

-
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the majority of defi ciencies were noted on 
Fire	 Safety	 Measures by 16.79% in Paris MoU, 
31.38% tokyo MoU and 28.57% UsCG. Moreover, 
4 Member vessels were detained because of 
defi ciencies in Lifesaving Appliances, Fire safety 
Measures, Pollution Prevention according to 
MARPoL Annexes I & IV, IsM Code, Propulsion 
and Auxiliary Machinery. 

the above defi ciencies constitute a serious factor 
taken	 into	 account when the Refresher training 
syllabus is being constructed by the Maritime 
section.

7.	 Participation	in	MePc	and	MSc	
Sessions	of	IMo

staff  members of the Maritime section took 
part as technical Advisors of 
the Greek Delegation at the 
Marine environment Protection 
Committee (MePC) and as 
observers at the Maritime safety 
Committee (MsC) of IMo during 
2018. on completion of each 
Committee session, the Members 

received from the association a report on decisions 
and developments of important issues, i.e. sulfur 
content in marine fuels and the initial strategy of 
IMo towards air emissions.

8.	 cooperation	 with	 the	 United	
States	 coast	 Guard	 (UScG)

In the framework of a long-standing cooperation, 
9 Member companies had the opportunity to 

discuss with RADM John P. 
nadeau, Assistant Commandant 
for Prevention Policy and his 
staff  at UsCG Headquarters, 
Washington, DC, in 2018. 
they talked over such issues 
as ballast water management, 
sulfur emissions from 1-1-2020 
onwards and PsC in Us ports. 

the meeting justifi ed the cooperating	 spirit 
of the two organizations aiming at the best 
implementation of regulations by Member vessels 
in Us waters.

Οι περισσότερες ελλείψεις σημειώθηκαν στα Μέτρα	
Πυρασφάλειας	 σε ποσοστά 16,79% στο Paris MoU, 
31,38% στο tokyo MoU και 28,57% στην UsCG. 
επίσης, κρατήθηκαν 4 πλοία μέλη λόγω ελλείψεων 
σε Σωστικά μέσα, μέτρα Πυρασφάλειας, Πρόληψη 
ρύπανσης σύμφωνα με τα Παραρτήματα ι & IV της 
MARPoL, Κώδικα IsM, μηχανολογικό εξοπλισμό 
Κύριας μηχανής καθώς και Βοηθητικό.

Οι παραπάνω ελλείψεις είναι ακόμη ένα σοβαρό 
στοιχείο που μελετάται από το ναυτιλιακό Τομέα 
κατά την επιλογή των θεμάτων του επιμορφωτικού 
Προγράμματος. 

7.	 ςυμμετοχή	σε	ςυνόδους	MePc	και	
MSc	του	Ιμο

Στελέχη του ναυτιλιακού Τομέα συμμετείχαν 
ως Τεχνικοί Σύμβουλοι της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στην 
επιτροπή Προστασίας Θαλάσσιου 
Περιβάλλοντος (MePC) και ως 
παρατηρητές στην επιτροπή 
ναυτικής ασφάλειας (MsC) του 
ιμΟ το 2018. με το πέρας κάθε 
συνόδου ενημερώθηκαν τα μέλη 
με περιγραφή των αποφάσεων και των εξελίξεων 
σημαντικών θεμάτων, όπως η περιεκτικότητα θείου 
στα ναυτιλιακά καύσιμα και η αρχική στρατηγική του 
ιμΟ για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

8.	 ςυνεργασία	με	αμερικανική	
ακτοφυλακή	(UScG)

Στο πλαίσιο της μακρόχρονης συνεργασίας, 9 
εταιρείες μέλη είχαν την ευκαιρία το 2018 να 
συζητήσουν με τον RADM John 
P. nadeau, Assistant Commandant 
for Prevention Policy και τους 
επιτελείς του στο αρχηγείο της 
UsCG στην Washington, DC. 
μίλησαν για θέματα όπως η 
διαχείριση θαλάσσιου έρματος, οι 
εκπομπές θείου από την 1-1-2020 
και το PsC στα λιμάνια των ΗΠα. 
Η συνάντηση επιβεβαίωσε το πνεύμα	 συνεργασίας 
των δύο πλευρών που έχει στόχο τη βέλτιστη 
εφαρμογή των κανονισμών από τα πλοία μέλη στις 
περιοχές των ΗΠα. 
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Στη συνάντηση της HeLMePA με 
τον RADM Paul thomas, Διοικητή 
του UsCG eighth District και 
επιτελείς του στη νέα Ορλεάνη, 
διερευνήθηκε η δυνατότητα 
συνεργασίας στη νευραλγική 
αυτή περιοχή με 10 από τα 15 
πιο πολυσύχναστα λιμάνια των 
ΗΠα και ποτάμια με μεγάλη 
κυκλοφορία πλοίων.

9.	 ςυνάντηση	HelMePa	και	aUSMePa	
με	την	aMSa	στην	canberra	

Την 4η ιανουαρίου, ο Ceo της AMsA - Australian 
Maritime safety Authority, Mr. Mick Kinley υποδέχτηκε 
στα γραφεία τους στην Canberra τους εκπροσώπους 
της HeLMePA, τον Πρόεδρο των 
AUsMePA και InteRMePA, Warwick 
norman, και την Julie nash, 
executive offi  cer της AUsMePA. 
Παρούσα ήταν και η Annalisse 
sly, Acting Manager, environment 
standards της AMsA. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν 
η αλληλοενημέρωση και 
αναβάθμιση της σχέσης της 
HeLMePA με την AMsA, που ξεκίνησε το 2000 
όταν ιδρύθηκε η AUsMePA στην αυστραλία. 
επίσης, η κοινή συνεργασία των τριών φορέων. 
Στο πνεύμα αυτό, η HeLMePA μετέφερε απορίες 
εταιρειών μελών σχετικά με την υλοποίηση της 
αυστραλιανής νομοθεσίας.

10.	ςυνεργασία	με	australian	Maritime	
Safety	authority	(aMSa)	

Η συνεργασία αυτή συνεχίστηκε το 
2018 με την κοινή	 ηλεκτρονική	
έκδοση	 “Guide for Greek and Foreign 
Seafarers onboard Ships operating in 
Australian Waters” και το σεμινάριο 
της AMsA τον Οκτώβριο, στο 
ιστορικό πλοίο “HeLLAs LIBeRtY” 
στον Πειραιά. 

oι Allan schwartz, General Manager, 
operations και Reza Vind, Manager, 
Maritime operations Division, Western 
Australia ανέλυσαν τις απαιτήσεις 

During HeLMePA’s meeting with 
RADM Paul thomas, Commander 
UsCG eighth District and his 
staff  in new orleans, the 
possibility of cooperation in 
that important region, with 
10 out of the 15 busiest 
Us ports and rivers with a 
high traffi  c of vessels, was 
examined.

9.	 HelMePa	and	aUSMePa	meeting	
with	aMSa	in	canberra	

on 4 January, the Ceo of AMsA - Australian Maritime 
safety Authority, Mr. Mick Kinley welcomed at their 
offi  ces in Canberra HeLMePA representatives, Mr. 

Warwick norman, Chairman of 
AUsMePA and InteRMePA and 
Ms Julie nash, executive offi  cer 
of AUsMePA. Present also, 
was Ms Annalisse sly, Acting 
Manager, environment standards 
of AMsA. 

the aim of the meeting was the 
exchange of information and the 
strengthening of cooperation 

between HeLMePA and AMsA, which started in 2000, 
when AUsMePA was established. Also, the synergy of 
the three parties was discussed. In this spirit, HeLMePA 
tabled questions of Member Companies on the 
implementation of Australian maritime legislation 
requirements.

10.	cooperation	 with	 the	 australian	
Maritime	 Safety	 authority	 (aMSa)

this cooperation continued in 2018 
with the issue of the joint	 electronic	
publication “Guide for Greek and Foreign 
Seafarers onboard Ships operating in 
Australian Waters” and the seminar 
of AMsA onboard the historic vessel 
“HeLLAs LIBeRtY” in Piraeus, in 
october. 

the Authority’s General Manager, 
operations, Mr. Allan schwartz and the 
Manager Maritime operations Division, 
Western Australia, Mr. Reza Vind 



12

analyzed the requirements of the PsC for foreign 
fl agged vessels in Australia and presented the main 
defi ciencies noted and the grounds for detentions.

11.	HelMePa	and	“european	crew	
conference”	of	GaSloG

Invited by GAsLoG, Associate 
Corporate Member, HeLMePA 
staff  presented in May in 
Athens to the company’s 
Directors, the Ceo, shore-based 
personnel and 130 offi  cers 
the topic of “Marine Litter, 
Plastics and Micro-plastics”. 
the discussion that followed 

enriched the knowledge of HeLMePA regarding 
realities onboard vessels. 

12.	Seatrade	 awards
HeLMePA with its Chairman as Judge 
and the Director General as assessor, 
participated once again in the Panel	
of	 Judges	 for the selection of the 
best entries in the fi elds of safety at 
sea, Clean shipping, Innovation in ship 
operations and Investment in People.

13.	Visits	 to	 HelMePa’s	Maritime	
training	 center	

A total of 122 students and 12 Professors of 
maritime studies from Greece, 
France and Germany visited 
HeLMePA, were informed on 
the association’s work and 
attended a demonstration of 
the Bridge simulator. they 
expressed their particular 
impression for the continuing 

non-profi t and voluntary activity of HeLMePA. 

Port state Control για πλοία ξένης σημαίας στην 
αυστραλία και παρουσίασαν τις κύριες ελλείψεις 
που σημειώνονται και τις αιτίες κράτησης πλοίων. 

11.	HelMePa	και	“european	crew	
conference”	της	GaSloG

με πρόσκληση του εταιρικού 
μέλους GAsLoG, στελέχη της 
HeLMePA παρουσίασαν το μάιο 
στην αθήνα, στη Διοίκηση, τον 
Ceo, προσωπικό γραφείων και 
130 αξιωματικούς της εταιρείας 
το θέμα «Θαλάσσια απορρίμματα, 
Πλαστικά και μικροπλαστικά». 
Η συζήτηση που ακολούθησε 
εμπλούτισε τις γνώσεις της HeLMePA σχετικά με 
πραγματικότητες στα πλοία.

12.	Seatrade	awards
H HeLMePA µε τον Πρόεδρο της ως Κριτή και 
το Γενικό ∆ιευθυντή ως αξιολογητή, έλαβε 
και πάλι µέρος στην Κριτική	 Επιτροπή των 
Διεθνών Βραβείων seatrade, στους τοµείς 
ασφάλεια στη Θάλασσα, Καθαρή ναυτιλία, 
Καινοτοµία στη Λειτουργία του Πλοίου και 
επένδυση στον Άνθρωπο.

13.	επισκέψεις	στο	Ναυτιλιακό	
επιμορφωτικό	κέντρο	της	HelMePa

Συνολικά 122 σπουδαστές και 12 Καθηγητές 
ναυτιλιακών τμημάτων σε 
ελλάδα, Γαλλία και Γερμανία 
επισκέφθηκαν τη HeLMePA, 
ενημερώθηκαν για τις δράσεις 
της και τους επιδείχθηκε ο 
Προσομοιωτής Γέφυρας Πλοίου. 
εξέφρασαν την ιδιαίτερη 
εντύπωσή τους για τη μη-
κερδοσκοπική και εθελοντική δραστηριότητα 



της ένωσης που για χρόνια 
συνεχίζεται. 

Αντιπροσωπεία του Water 
Conservancy Bureau της Κίνας, κατά 
την επίσκεψή τους στη HeLMePA 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τους σκοπούς, το επιμορφωτικό 
έργο και τις προσπάθειες της 
για την παγκόσμια εξάπλωση 
της εθελοντικής δέσμευσης για 
πρόληψη της ρύπανσης μέσω 
αντίστοιχων ενώσεων-MePAs.

ανταλλάσσοντας ιδέες με τους 
ξένους επισκέπτες, το προσωπικό 
της HeLMePA έχει την ευκαιρία 
να ενημερωθεί για ανησυχίες και 
προβληματισμούς επιστημόνων, 
τεχνικών και οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται σε διάφορα 
μέρη του κόσμου. 

the China Water Conservancy 
Bureau delegation, during 
their visit at HeLMePA, showed 
particular interest in the aims, 
training initiatives and eff orts of 
spreading globally the voluntary 
commitment for pollution 
prevention through similar 
MePAs.

exchanging ideas with the foreign 
visitors, HeLMePA staff  has the 
opportunity to be informed of 
concerns and worries of scientists, 
experts and organizations that 
are active in various parts of the 
world.

Ας Σώσουμε τις Θάλασσες      Le� ’� S��� ��� Sea�
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τομεας	ΠερΙβαλλοΝτΙκης	εΝημερωςης

enVIronMental	awareneSS	SectIon
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II.	 enVIronMental	
awareneSS	SectIon

the voluntary environmental awareness that 
HeLMePA off ers to the wider society on the 
need to protect nature from the actions of 
every one of us, is materialized by this section 
as follows.

1.	 “HelMePa	 Junior”	 Program
With the annual approval of 
the state, the Program reached 
25 years of operation with the 
participation of 1,405 elementary 
schools and Kindergarten, 
3,768 volunteer teachers and 
105,288 children who executed 
throughout Greece more than 
32,000 activities, learning and 
protecting the environment.

In 2018, participation reached 
166 schools and Kindergarten, 
425 volunteer teachers and 
6,136 kids who as members 
of 680 Groups executed	 3,000 
activities. Most popular ones 
proved to be making artworks 
from natural and “useless” 
materials, recycling, disseminating 
HeLMePA’s motivational mate-
rial and the clean up of 
school yards, woodland, parks 
and beaches. Commemorative 
Diplomas were sent to all 
those teachers and Groups 
that provided the association 
with activity reports.

“Excellent”	 and “Very	 good” 
was the assessment of the 
Program by the teachers, who 
wrote particularly warm remarks, 
such as the following:

...The specifi c program is an 
excellent environmental program 
with beautiful and creative 
activities which aim at the 
children’s awareness on issues 

ΙΙ.	 τομεας	ΠερΙβαλλοΝτΙκης	
εΝημερωςης

Η εθελοντική ενημέρωση που η HeLMePα 
προσφέρει στην ευρύτερη κοινωνία για την ανάγκη 
να προστατευθεί το περιβάλλον από τις πράξεις του 
καθενός μας, υλοποιείται από τον Περιβαλλοντικό 
Τομέα με τα ακόλουθα.

1.	 Πρόγραμμα	«Παιδική	HelMePa»
με την έγκριση κάθε χρόνο 
της Πολιτείας, το Πρόγραμμα 
συμπλήρωσε 25 χρόνια λειτουργίας, 
με συμμετοχή 1.405 Δημοτικών 
Σχολείων και νηπιαγωγείων, 3.768 
εθελοντών εκπαιδευτικών και 
105.288 παιδιών που εκτέλεσαν 
σε όλη την ελλάδα πάνω από 
32.000 δράσεις, μαθαίνοντας και 
προστατεύοντας το περιβάλλον. 

Το 2018, πήραν μέρος 166 
Σχολεία και νηπιαγωγεία, 425 
εθελοντές εκπαιδευτικοί και 
6.136 παιδιά που σαν μέλη 680 
Ομάδων πραγματοποίησαν 
3.000 δραστηριότητες. Πλέον 
δημοφιλείς ήταν η δημιουργία 
έργων με φυσικά και «άχρηστα» 
υλικά, η ανακύκλωση, η διανομή 
ενημερωτικού υλικού της 
HeLMePA και ο καθαρισμός 
αυλής σχολείου, δάσους, 
πάρκου και ακτής. αναμνηστικά 
Διπλώματα απονεμήθηκαν σε 
όσους εκπαιδευτικούς και Ομάδες 
έστειλαν στη HeLMePA αναφορές 
για το έργο τους.

«Άριστο»	 και	 «Πολύ	 καλό», 
αξιολόγησαν οι εκπαιδευτικοί 
το Πρόγραμμα διατυπώνοντας 
ιδιαίτερα θερμά σχόλια, όπως τα 
παρακάτω:

...Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
είναι ένα άριστο περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα με όμορφες και 
δημιουργικές δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στην ευαισθητοποίηση 
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των παιδιών σε προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη μας 
και τα καθιστούν υπεύθυνα στην επίλυσή τους. Τα παιδιά 
μαθαίνουν να αγαπούν και να προστατεύουν το περιβάλλον 
και να συμβουλεύουν και τους μεγαλύτερους!!...

...Η Παιδική HELMEPA, όλα αυτά τα χρόνια που είμαστε 
μέλη της, μας έδωσε την ευκαιρία να αισθανθούμε 
ότι δραστηριοποιούμαστε στα πλαίσια μιας μεγάλης 
οικογένειας, να ενημερωθούμε από το πλούσιο ενημερωτικό 
υλικό που μας απέστελλε λίγο πριν από κάθε δράση μας 
και ενδυναμωμένοι να αναλάβουμε δράση με μόνο μας 
σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος...

...Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, μέσω 
του οποίου επιτυγχάνεται ευαισθητοποίηση των 
μαθητών σε ζητήματα περιβαλλοντικά, συνεργασίας, 
δραστηριοποίησης, ανάληψης πρωτοβουλιών, εμπλου-
τισμού γνώσεων και λεξιλογίου...

Παιδιά 5-12 ετών, μέλη των Ομάδων με τις 
περισσότερες δραστηριότητες, συγκρότησαν το 
Δεκέμβριο 2018 το 25ο	 Συμβούλιο	 Αντιπροσώπων 
σε εκδήλωση στην εταιρεία μέλος CostAMARe 
shipping, υποστηρικτή του προγράμματος. Τα παιδιά, 
ελπίζοντας πως θα το ακούσουν οι ενήλικες, έστειλαν 
στον Τύπο το μήνυμα:

 «Τα πλαστικά μιας χρήσης ας μειώσουμε αν θέλουμε 
τις θάλασσες  και το περιβάλλον μας να σώσουμε.  
Δώστε λοιπόν μεγάλη προσοχή γιατί δεν υπάρχει 

άλλος πλανήτης σαν τη Γη. Δεν υπάρχουν άλλα 
περιθώρια, έχουμε φτάσει πια στα όρια!»

Ο κ. αχιλλέας Β. Κωνσταντακόπουλος εκ μέρους της 
οικογένειας του και της CostAMARe, ο Δρ. Γ. Γράτσος, 
Πρόεδρος της HeLMePA, ο κ. Mark Allen, Πρέσβης 
του Καναδά στην ελλάδα και η εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, 
ευχαρίστησαν γονείς και εκπαιδευτικούς για τη 
συμπαράσταση τους στα παιδιά.

threatening our planet and make them responsible 
for their solution. Children learn to love and 
protect the environment and even advise the 
adults!!...

...HELMEPA Junior, all these years that we are its 
members, gave us the opportunity to feel that we are 
active within a large family, to be informed by the 
rich informative material sent to us before each of our 
activities and reinforced to take action with the only 
aim the protection of the marine environment...

...It is an innovative program, through which the 
awareness of students on environmental issues as well 
as these of cooperation, initiative taking, enriching of 
knowledge and vocabulary is accomplished...

Children 5-12 years old, members of the most active 
Groups, formed in December 2018 the 25th	 Board	
of	 Representatives at an event at Member company 
CostAMARe shipping, supporter of the Program. 
the children, in the hope that the grown-ups will 
listen, sent the following message to the Press:

“Let’s reduce single-use plastics if we want to save 
our seas and planet. So pay attention because 

there is no other planet like Earth. Time is running 
out, we have reached our limits!”

Mr. Achilleas V. Constantakopoulos on behalf of his 
family and CostAMARe, Dr. G. Gratsos, HeLMePA 
Chairman, Mr. Mark Allen, Ambassador of Canada 
in Greece and a representative of the Ministry of 
education, all thanked parents and teachers for their 
support to the children.
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2.	 “HelMePa	 cadets”	 Program
Members of the program, youngsters aged 
13 to 29, in various regions of the country, 
reached 2,036 volunteers-Cadets. through a 
dedicated website and a monthly e-magazine, 
members are informed on the marine 
environment, research and new technologies 
while they voluntarily participate in HeLMePA 
activities.

3.	 environmental	 exhibitions

(a)	 School	visits

on HeLMePA’s expense 1,733 students and 122 
teachers were transported to the association’s 
environmental exhibitions at Member companies 
CostAMARe and CeRes. Additionally, 248 students 

and 15 teachers of private 
educational institutions visited 
the exhibitions on their own 
cost. Following HeLMePA staff  
guided and explanatory tour 
they all fi lled out evaluation 
questionnaires. Replies showed 
that teachers believe that the 

information provided to students enhances their 
environmental awareness and for this reason they 
will propose to their colleagues to also visit the 
exhibitions.

the replies of the students indicated that:

49% did not know what they heard at the exhibition,

82% found the presentation pleasant and had 

fun, and

87% will tell their friends to visit the 

exhibition.

(b)	refugee	 kids

In cooperation with the 
Coordinating Group for the 
education of Refugees of the 
skaramangas Hosting Center for 
Refugees, 17 students, 6-12 years 
old of the Refugee elementary 
school, with 6 escorts, visited 
the environmental exhibition at 
CostAMARe.

-

-

-

2.	 Πρόγραμμα	«Ναυτίλοι	της	HelMePa»
Τα μέλη του προγράμματος, νέες και νέοι 
13-29 ετών από όλη τη χώρα, έφτασαν 
τους 2.036 εθελοντές-ναυτίλους. με ειδική 
ιστοσελίδα και το μηνιαίο ηλεκτρονικό 
περιοδικό «Περισκόπιο των ναυτίλων» 
ενημερώνονται για θαλάσσιο περιβάλλον, 
έρευνα και νέες τεχνολογίες ενώ συμμετέχουν 
εθελοντικά σε δράσεις της HeLMePA.

3.	 Περιβαλλοντικές	εκθέσεις

(α)		επισκέψεις	ςχολείων

με δαπάνες της HeLMePA 1.733 μαθητές και 122 
εκπαιδευτικοί μεταφέρθηκαν στις περιβαλλοντικές 
εκθέσεις της HeLMePA στις εταιρείες CostAMARe 
και CeRes. ακόμη 248 μαθητές και 15 εκπαιδευτικοί 
ιδιωτικών ιδρυμάτων επισκέ-
φτηκαν τις εκθέσεις με δικά 
τους μέσα. αφού στελέχη της 
HeLMePA τους ξενάγησαν και τους 
ενημέρωσαν, όλοι συμπλήρωσαν 
ερωτηματολόγια αξιολόγησης. 
Οι απαντήσεις  έδειξαν πως οι 
εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι 
πληροφορίες που πήραν τα παιδιά ενίσχυσαν την 
περιβαλλοντική τους συνείδηση και για το λόγο αυτό 
θα προτείνουν σε συναδέλφους τους να επισκεφτούν 
τις εκθέσεις.

Οι απαντήσεις των μαθητών, ανέδειξαν πως:

49% δεν γνώριζαν όσα άκουσαν στην έκθεση,

82% θεώρησαν την παρουσίαση ευχάριστη και 

διασκεδαστική, και

87% θα πουν σε φίλους τους να επισκεφθούν 

την έκθεση.

(β)		Παιδιά	προσφύγων	

Σε συνεργασία με την Ομάδα 
Συντονιστών εκπαίδευσης 
Προσφύγων Κέντρου Φιλοξενίας 
Σκαραμαγκά, 17 παιδιά, 6-12 
ετών, του Δημοτικού Σχολείου 
απογευματινών Δομών Υποδοχής 
εκπαίδευσης Προσφύγων, με 
6 συνοδούς, επισκέφτηκαν την 
έκθεση στην CostAMARe. 

-

-

-

HELMEPA 
Cadets 
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(γ)		Φοιτητές	του	Shanghai	Maritime	University	

Την έκθεση στην εταιρεία CeRes, 
επισκέφθηκαν 30 φοιτητές του 
shanghai Maritime University ως 
δράση εκπαιδευτικού σεμιναρίου 
του Πανεπιστημίου αιγαίου. Οι 
φοιτητές είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τους 
στόχους και τις δραστηριότητες της HeLMePA από 
επιστημονικό στέλεχος της ένωσης. 

(δ)		Ξένοι	εκπαιδευτικοί	

Την έκθεση στο κτίριο CeRes επισκέφθηκαν 25 
εκπαιδευτικοί από ελλάδα, ιταλία 
και μάλτα, του δικτύου MeDIes 
(Mediterranean educational 
Initiative for environment and 
sustainability) του μεσογειακού 
Γραφείου Πληροφόρησης για 
το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό 
και τη Βιώσιμη ανάπτυξη και 
ενημερώθηκαν για τη δράση της 
HeLMePA στην αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμ-
μάτων και την ηλεκτρονική εφαρμογή Marine Litter Watch.  

4.	 Θερινή	εκστρατεία
Δικαίωση, που όμως δεν χαροποιεί κανέναν μας, 
είναι το γεγονός πως το 33 ετών μήνυμα του Γλάρου 
«Όχι σκουπίδια – Όχι πλαστικά στις θάλασσες και 
τις ακτές μας» είναι πιο επίκαιρο από ποτέ καθώς 
η διεθνής κοινότητα ασχολείται τελικά με τη ζημιά 
που προκαλούν τα πλαστικά στο θαλάσσιο, παράκτιο 
και χερσαίο περιβάλλον και κατ’ επέκταση στην 
υγεία μας. Έτσι, η θερινή εκστρατεία της HeLMePA, 
ενημέρωσε το κοινό με το spot	 του	 «Γλάρου», που 
πρόβαλαν δωρεάν τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας 
και με δύο	 αφίσες, που σχεδίασε ο δημιουργός του 
«Γλάρου», ζωγράφος Σταύρος Γεωργιάδης.  

(c)	 Shanghai	Maritime	 University	 students

the exhibition hosted at CeRes 
company was visited by 30 
students of the shanghai Maritime 
University as part of an educational 
seminar of the Aegean University. 
students had the opportunity to 
be informed by scientifi c staff  

member of HeLMePA about the Association’s aims 
and activities.

(d)	 	 Foreign	 teachers

the exhibition hosted at CeRes company was visited 
by 25 teachers from Greece, 
Italy and Malta, of the MeDIes 
(Mediterranean educational 
Initiative for environment and 
sustainability) network of the 
Mediterranean Information offi  ce 
for environment, Culture and 
sustainable Development (MIo-
eCsDe) and were informed about 

HeLMePA’s activities to fi ght marine litter as well as 
the Marine Litter Watch electronic application.

4.	 Summer	 campaign
Justifi cation that doesn’t bring joy to anyone 
though, is the fact that the 33 year long message 
of the Association’s seagull “no garbage – no 
plastics in our seas and on our beaches” is more 
urgent than ever as the international community 
is now addressing the impact of plastics on the 
marine, coastal and terrestrial environment and 
therefore to our health. thus, HeLMePA’s summer 
campaign consisted of a spot broadcasted for free 
by Greek tV stations and two	 posters prepared 
by the designer of the “seagull”, artist Mr. stavros 
Georgiadis. 
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5.	 Voluntary	 clean	 ups
HeLMePA coordinated for 
the 5th year in Greece the 
campaign “Let’s Clean up 
europe” and for the 27th 
year the “International Beach 
Cleanup” initiative, with the 
support of national Geographic 
- FoX networks Group Greece, 
as strategic Communication 
Partner.

In total, 11,832	 volunteers in 
323	 activities on beaches, the 
seabed, river banks and lakes, 
woods and parks, cleaned up 
a total of 183	 km, collecting 
21	 tons of waste, 5 of which 
were recycled.

Unfortunately, cigarette buts 
were once again on the top 
of the list of litter found 
on Greek beaches. single use 
plastics, bottles, caps, cups, 
straws and bags, waste we 
produce when enjoying beaches 
and seas remain on the top 
10 list. 

5.	 εθελοντικοί	καθαρισμοί
Η HeLMePA συντόνισε στην ελλά-
δα για 5ο χρόνο την εκστρατεία 
«ας Καθαρίσουμε την ευρώπη» 
και για 27ο τον «Παγκόσμιο 
εθελοντικό Καθαρισμό ακτών» με 
την υποστήριξη και του national 
Geographic - FoX networks Group 
Greece, Στρατηγικού Συνεργάτη 
επικοινωνίας. 

Συνολικά, 11.832	 εθελοντές σε 
323	 δράσεις καθαρισμού ακτών, 
βυθών, οχθών ποταμών και 
λιμνών, δασών, πάρκων έκτασης 
183	 χλμ, συνέλεξαν 21	 τόνους 
απορριμμάτων από τους οποίους 
5 τόνοι ανακυκλώθηκαν.

Δυστυχώς τα αποτσίγαρα για άλλη 
μια φορά είναι στην κορυφή της 
λίστας των απορριμμάτων στις 
ελληνικές ακτές. Τα πλαστικά 
μιας χρήσης, μπουκάλια, 
καπάκια, ποτήρια, καλαμάκια 
και σακούλες, απορρίμματα δικά 
μας όταν απολαμβάνουμε ακτές 
και θάλασσες παραμένουν στην 
πρώτη δεκάδα. 

Τα 10 πολυπληθέστερα απορρίμματα στην Ελλάδα το 2018
Top 10 marine litter items in Greece in 2018



20

Στις δράσεις αυτές συμμετείχαν στελέχη των παρακά-
τω 22 εταιρειών και οργανισμών-μελών της HeLMePA:

Στους συντονιστές των δράσεων, τα παιδιά και 
τους νέους εθελοντές, απονεμήθηκαν αναμνηστικά 
Διπλώματα Συμμετοχής.

6.	 ςυμμετοχή	σε	δράσεις	τρίτων

(α)	«Ημέρες Θάλασσας»,	Δήμος	Πειραιά

μέλη του προγράμματος «Παιδική 
HeLMePA», εκπαιδευτικοί, γονείς 
και «ναυτίλοι» της HeLMePA 
γιόρτασαν τον ιούνιο, τις «Ημέρες 
Θάλασσας 2018» που διοργάνωσε 
ο Δήμος Πειραιά με εθελοντικό 
καθαρισμό ακτής. 

(β)	«Ανακύκλωση και Περιβάλλον»,	
Δήμος	αχαρνών

Για 10ο συνεχή χρόνο η HeLMePA 
πήρε μέρος στην εκδήλωση 
ενημερώνοντας πάνω από 500 
μαθητές Δημοτικών Σχολείων που 
ανέλαβαν να προβάλουν στην 
τοπική τους κοινωνία ενημερωτικό 
υλικό της HeLMePA για «Καθαρές 
Θάλασσες και ακτές».

(γ)	“URBAN WASTE”,	καβάλα

Στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού έργου, η 
HeLMePA προσκλήθηκε τον 
ιούνιο σε διεθνή συνάντηση 
στην Καβάλα για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων. Παρουσίασε 
τις διαστάσεις της θαλάσσιας 
ρύπανσης και τις εθελοντικές	
πρωτοβουλίες των μελών της και 
συντόνισε εθελοντικό καθαρισμό τοπικής ακτής.

staff  of the following 22 companies and organizations 
Members of HeLMePA took part in these activities:

to the coordinators of the cleanups, the children 
and young volunteers, commemorative Participation 
Diplomas were awarded.

6.	 Participation	 in	 third	 party	 events

(a)	 “Sea Days”,	 Piraeus	Municipality

Members of the “HeLMePA 
Junior” program, teachers, 
parents and “HeLMePA Cadets” 
celebrated with a cleanup in 
June, the “sea Days 2018”, 
organized by the Piraeus 
Municipality.

(b)	 “Recycling and Environment”,	
Municipality	 of	 acharnes

For the 10th consecutive year, 
HeLMePA participated in the 
event informing more than 500 
elementary school students who 
undertook to disseminate to their 
local community the association’s 
motivational material on “Clean 
seas and Beaches”.

(c)	 “URBAN WASTE”,	 Kavala

Within the framework of this european project, 
HeLMePA was invited in June to 
an international conference in 
Kavala on waste management. 
the association presented the 
dimensions of the marine pollution 
and the voluntary	 initiatives of 
its Members and coordinated a 

voluntary cleanup of a nearby beach.
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III.	 “PoSIdonIa	2018”
HeLMePA took part in the Posidonia International 
Maritime exhibition with a stand, kindly off ered 
for the 18th consecutive time by the organizers, 
Posidonia exhibitions s.A. the association also 
participated in the “Posidonia Cup 2018” sailing 
regatta, with s/Y ARMenIstIs, kindly off ered by the 
Hellenic off shore Racing Club (HoRC).

A conference titled “2020 is closer than we think: 
Scrubbers, Fuels and Ballast Water Treatment” was 
organized by HeLMePA, where 400 attendees 
listened to presentations on pressing issues such 
as compliance of the shipping industry with the 
forthcoming global requirement for low sulfur fuels, 
alternative solutions and approaches on the topic 
by administrations like the Us Coast Guard. on the 
theme of “Ballast Water treatment”, the speakers 
referred to the developments and needs arising 
from the implementation of the IMo International 
Convention on Ballast Water Management, treatment 
technologies while the current state of ballast water 
management in China was presented.

ΙΙΙ.		«ΠοςεΙΔωΝΙα	2018»
Η HeLMePA πήρε μέρος στη Διεθνή ναυτιλιακή 
Έκθεση «Ποσειδώνια» με περίπτερο που για 18η 
φορά ευγενικά διέθεσαν οι διοργανωτές, Posidonia 
exhibitions s.A. επίσης, συμμετείχε και στον 
ιστιοπλοϊκό αγώνα Posidonia Cup 2018, με το s/Y 
ARMenIstIs, που ευγενικά διέθεσε ο Πανελλήνιος 
Όμιλος ιστιοπλοΐας ανοιχτής Θαλάσσης. 

Οργάνωσε συνέδριο με τίτλο “2020 is closer 
than we think: Scrubbers, Fuels and Ballast Water 
Treatment”, στο οποίο οι 400 προσκεκλημένοι 
παρακολούθησαν παρουσιάσεις ειδικών σε 
φλέγοντα θέματα όπως η επερχόμενη απαίτηση 
για καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας θείου, 
εναλλακτικές λύσεις και απόψεις πάνω στο θέμα 
αρχών όπως η αμερικανική ακτοφυλακή. Στο 
θέμα “Ballast Water treatment” αναφέρθηκαν 
τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Σύμβασης 
του ιμΟ για το Θαλάσσιο Έρμα, τεχνολογίες 
επεξεργασίας ενώ παρουσιάστηκε η τρέχουσα 
κατάσταση στη διαχείριση του έρματος στην 
Κίνα. 
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IV.	awardS	 -	
cooPeratIonS	-	eVentS

awards
- the H.I.M.t. presented HeLMePA with an award for 
“its contribution to the cultivation and advancement 
of environmental consciousness among the Greek 
shipping community”.

- In the context of the environmental 
Awards 2018 organized by Boussias 
Communications, HeLMePA received 
an Honorary Award “for advancing 
environmental awareness at all levels 
of the shipping community since 
1982 and for the “HELMEPA Junior” 
voluntary environmental program since 

                           1993”. 

cooperations

(a)	 a.c.	 laskaridis	 Foundation

- HeLMePA coordinates the working group on 
“Beach Cleanups – Volunteerism” of the network of 
Cooperation for the Marine environment. 

- the “Clean	Islands” project 
the activities included the coordination by 
HeLMePA of beach and underwater cleanups as 
well as informing and sensitizing fi shermen, local 
stakeholders and the wider public on 5 islands, 
with the fi nancial support of the A.C. Laskaridis 
Foundation. the activities of the “Clean Islands” 
project were widely covered by national and foreign 

media, among 
them spain’s 
state tV 
channel (tVe) 
d e d i c a t e d 
a  s p e c i a l 
d o c u m e n t a r y 
on HeLMePA’s 
clean up and 

awareness initiatives, which was projected to 
millions of viewers in spain and Latin America.

(b)	axion	 Hellas

According to the Memorandum of Cooperation 
with Axion Hellas, HeLMePA staff  participated 

IV.	βραβευςεΙς	-	
ςυΝερΓαςΙες	-	εκΔηλωςεΙς

βραβεύσεις
-  Το εΛινΤ βράβευσε τη HeLMePA 
για «τη συμβολή της στην 
καλλιέργεια και την προαγωγή 
της περιβαλλοντικής συνείδησης 
της Ελληνικής ναυτιλιακής 
κοινότητας». 

-  Στο πλαίσιο των environmental Awards 2018 της 
Boussias Coomunications, η HeLMePA έλαβε Τιμητικό 
Βραβείο για “την προαγωγή της περιβαλλοντικής 
συνείδησης σε όλες τις βαθμίδες της ναυτιλιακής 
κοινότητας από το 1982 και για το εθελοντικό 
περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Παιδική HELMEPA» από το 
1993”. 

ςυνεργασίες

(α)	Ίδρυμα	α.κ.	λασκαρίδη	

- Η HeLMePA συντονίζει την ομάδα 
εργασίας «Καθαρισμοί	 Ακτών-
Εθελοντισμός» του Δικτύου 
Συνεργασίας για το Θαλάσσιο 
Περιβάλλον. 

- Πρόγραμμα «Καθαρά	Νησιά» 
Οι δράσεις συμπεριέλαβαν το συντονισμό από 
τη HeLMePA καθαρισμών ακτών και βυθών και 
περιβαλλοντική ενημέρωση σε αλιείς, τοπικούς 
φορείς και ευρύτερο κοινό σε 5 νησιά, με την 
οικονομική συνδρομή 
του ιδρύματος α.Κ. 
Λασκαρίδη. εθνικά και 
ξένα μμε κάλυψαν τις 
δράσεις, ο δε ισπανικός 
τηλεοπτικός σταθμός 
tVe2 αφιέρωσε ειδικό 
ντοκιμαντέρ στους 
καθαρισμούς και τις 
επιμορφωτικές πρωτοβουλίες της HeLMePA. Το 
ντοκιμαντέρ προβλήθηκε το Φεβρουάριο 2019 σε 
εκατομμύρια θεατές σε ισπανία και Λατινική αμερική.

(β)	axion	Hellas

Σύμφωνα με το μνημόνιο Συνεργασίας με την 
Axion Hellas, στελέχη της HeLMePA πήραν μέρος 
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το Σεπτέμβριο σε αποστολή σε 
χίο και Ψαρά, όπου ενημέρωσαν 
μικρούς και μεγάλους για τον 
κίνδυνο που διατρέχουν οι 
θάλασσες από διάφορες μορφές 
ρύπανσης. 

(γ)	 ράλι	αιγαίου

Ο Πανελλήνιος Όμιλος ιστιοπλοΐας ανοικτής 
Θαλάσσης - ΠΟιαΘ αφιέρωσε το 55ο ράλι 
αιγαίου στην προστασία των θαλασσών. Η 
HeLMePA συνέβαλε στις εκδηλώσεις που έγιναν 
στα νησιά-σταθμούς τον ιούλιο. 
με το μήνυμα «Να	 Σώσουμε	
τις	 Θάλασσες», τα πληρώματα 
του ράλι και του πλοίου του 
Πν «Πλωτάρχης μΠΛεΣΣαΣ» 
εκτέλεσαν συμβολικούς καθα-
ρισμούς σε παραλίες, η δε 
HeLMePA τιμήθηκε με την ολοκλήρωση του ράλι 
από τον ΠΟιαΘ για την επιτυχή τους συνεργασία.

(δ)	HelMePa	και	Πρεσβεία	καναδά:	
«οΧΙ	στα	πλαστικά	μιας	χρήσης»

Την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων για τη 
μείωση των πλαστικών μιας χρήσης είχε στόχο η πρω-
τοβουλία της HeLMePA και της Καναδικής Πρεσβείας. 
μαθητές και εκπαιδευτικοί, 
που ξεναγούνται στις εκθέσεις 
της HeLMePA, παραλαμβάνουν 
πάνινες	 τσάντες με το σύνθημα 
«Λέμε ΟΧΙ στα πλαστικά μιας χρήσης» 
και τα σήματα των δυο φορέων. 
Το κόστος ανέλαβε η Πρεσβεία, 
συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του θαλάσσιου 
και γενικότερα του φυσικού περιβάλλοντος. 

(ε)	 HelMePa	και	Πρεσβεία	της	Νορβηγίας:	
“#beatMarInePollUtIon”

Την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και στο 
πλαίσιο των Ποσειδωνίων, η νορβηγική Πρεσβεία 
στην αθήνα σε συνεργασία με τη HeLMePA 
πραγματοποίησαν ημερίδα με στόχο η ναυτιλιακή 
βιομηχανία, οργανισμοί και πολίτες να βοηθήσουν 
στην πρόληψη, μείωση αλλά και απομάκρυνση της 
ρύπανσης από πλαστικά στους ωκεανούς. 

Στην εισαγωγή του, ο Πρέσβης κ. Jørn Gjelstad 
υπογράμμισε ότι η θαλάσσια οικονομία θα αποτελέσει 

in september in a mission to 
the islands of Chios and Psara, 
where they talked to children 
and adults about the threats of 
various types of pollution to the 
seas.

(c)	 aegean	 Sailing	 regatta

the Hellenic off shore Racing Club (HoRC) dedicated 
the 55th Aegean sailing Regatta to the protection 
of the seas. HeLMePA contributed to the events 
organized on the islands-stops of the Regatta, in 

July. With the motto “To	 Save	
the	 Seas”, crews of the boats 
participating in the Rally and 
that of the escorting Hellenic 
navy ship “Commander BLessAs” 
executed symbolic beach cleanups 
while HeLMePA was honored at 

the closing ceremony by HoRC for their successful 
cooperation.

(d)	 HelMePa	 and	 the	 embassy	 of	 canada:	
“no	 to	 single	 use	 plastics”

Raising awareness among children and adults on 
the need to reduce single use plastics was the 
aim of the joint initiative of HeLMePA and the 

embassy of Canada in Athens. 
Pupils and teachers, visiting the 
environmental exhibitions of 
HeLMePA, are provided with cloth	
bags bearing the motto “We say 
NO to single use plastics”.  the 
cost was covered by the embassy 

as a contribution to the protection of the marine 
and natural environment in general.

(e)	 HelMePa	 and	 embassy	 of	 norway:	
“#beatMarInePollUtIon”

to mark World environment Day 2018 and 
Posidonia, the norwegian embassy in Athens, in 
partnership with HeLMePA, organized a breakfast 
seminar on how the industry, organizations and 
individuals can help prevent, reduce and remove 
plastic pollution from the ocean.

In his opening remarks, Ambassador Jørn 
Gjelstad, underlined that the ocean economy 
will be a fast growing and absolutely necessary 
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part of the future global 
economy and that economic 
growth must go hand in 
hand with environmental 
sustainability. speakers were 
Mr sturla Henriksen, head of 
the Un Global Compact on 
ocean, Dr Angeliki Kosmopoulou, 

Director of A.C. Laskaridis Charitable Foundation, 
Dr Vassilios Mamaloukas-Frangoulis from 
environmental Protection engineering (ePe) and 
Ms Christiana Prekezes, executive Coordinator 
of HeLMePA.

(f)	 Isalos.net	 (Gratia	 Publications)	 and	
HelMePa

- “Shipping is My Choice” was the title of the event 
of Isalos.net that took place on the island of Chios 

in March with a participation of 
390 students of the Merchant 
Marine Academies of Chios and 
oinousses and representatives of 
68 shipping companies, training 
establishments and entities. 
HeLMePA was represented by 
Ms Christiana Prekezes who 

participated at the panel titled “safety and risk 
management onboard: the master’s role”, along 
with representatives of the north of england P&I 
Association Ltd and thomas Miller P&I (europe) Ltd.

- Under the title “Open Seas”, Isalos
.net organized a photographic 
Competition and exhibition. the 
proceeds from the selling of the 
24 awarded photos will be made 
available to HeLMePA in order 
to carry out activities towards 
the protection of the marine 
environment.

(g)	 Sponsoring	 of	 “Oceanos NTUA”

HeLMePA sponsored the research program “Oceanos 
NTUA” of students of the Laboratory of Aerodynamic 

naval engineering of the school 
of naval Architecture and Marine 
engineering of the national 
technical University of Athens 
(ntUA), representing Greece to 

ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο 
και απολύτως αναγκαίο μέρος 
της μελλοντικής παγκόσμιας 
οικονομικής δραστηριότητας, 
που πρέπει να συμβαδίζει με 
την περιβαλλοντική αειφορία. 
Ομιλητές ήταν ο επικεφαλής του 
Un Global Compact on ocean, κ. 
sturla Henriksen, η Διευθύντρια του ιδρύματος α.Κ. 
Λασκαρίδη, Δρ αγγελική Κοσμοπούλου, ο Δρ Βασίλειος 
μαμαλούκας-Φραγκούλης, της εταιρείας-μέλος 
Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος και η εκτελεστική 
Συντονίστρια της HeLMePA, κα Κριστιάνα Πρεκεζέ.

(στ)	Isalos.net	(εκδόσεις	Gratia)	και	
		HelMePa

- «Επιλέγω Ναυτιλία» ήταν το θέμα ημερίδας 
της Isalos.net στη χίο το μάρτιο, με συμμετοχή 
390 σπουδαστών των αεν χίου 
και Οινουσσών και εκπροσώπων 
68 ναυτιλιακών εταιρειών, 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
φορέων. Η ΗεLMePA με την 
κα Κριστιάνα Πρεκεζέ και 
εκπρόσωποι των the north 
of england P&I Association Lτd 
και thomas Miller P&I (europe) Ltd συμμετείχαν 
σε πάνελ με θέμα «ασφάλεια και διαχείριση 
κινδύνου εν πλω: ο ρόλος του πλοιάρχου».

- με τίτλο «Ανοιχτές Θάλασσες» η Isalos.net 
διοργάνωσε Διαγωνισμό και 
έκθεση φωτογραφίας. Τα 
έσοδα από την πώληση 
των 24 φωτογραφιών που 
διακρίθηκαν, θα διατεθούν στη 
HeLMePA προς πραγματοποίηση 
δράσεων για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(ζ)	 Χορηγία	στο	«Oceanos NTUA»

Η HeLMePA υποστήριξε οικονομικά το ερευνητικό 
πρόγραμμα «Oceanos NTUA» σπουδαστών 
αεροδυναμικής ναυπηγικής της 
Σχολής ναυπηγών μηχανολόγων 
του Πολυτεχνείου, εκπροσώπων 
της ελλάδας στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό “Hydrocontest” στη 
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Γαλλία. Τα δύο μοντέλα ενεργειακά αποδοτικών 
σκαφών που μελέτησαν και κατασκεύασαν, 
διακρίθηκαν μεταξύ των 32 σκαφών του 
διαγωνισμού.

(η)	 «ΝαυτεμΠορΙκη»	-	ςυνέδριο	εταιρικής	
κοινωνικής	ευθύνης	

Στο συνέδριο με θέμα «ε.Κ.ε - Πρακτικές: Δημόσιος 
και Iδιωτικός Τομέας - Ποιοι τομείς 
στην ελλάδα της κρίσης έχουν 
περισσότερο ανάγκη δράσεις 
εταιρικής υπευθυνότητας;» 
μίλησε στέλεχος της HeLMePA. 
Το συνέδριο έγινε το μάρτιο 
στην αθήνα με τη συμμετοχή 300 
ατόμων.

(θ)	Παρακολούθηση	της	ρύπανσης	με	
απορρίμματα	σε	ακτές	της	μεσογείου

- Σε συνεργασία με το μεσογειακό Γραφείο 
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό 
και τη Βιώσιμη ανάπτυξη (MIo-eCsDe), η HeLMePA 
συμμετείχε σε συλλογή	 επιστημονικών	 δεδομένων	
ρύπανσης	με	θαλάσσια	απορρίμματα στη μεσόγειο. 

- εφαρμογή “Marine Litter Watch”. 
Η HeLMePA συμμετείχε σε συνάντηση στην Κοπεγχάγη 
για την ηλεκτρονική	 εφαρμογή	 καταγραφής	
θαλάσσιων	 απορριμμάτων, 
Marine Litter Watch (MLW), που 
έχει αναπτύξει η ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
(european environment Agency-
εεα). Η εφαρμογή MLW είναι 
διαθέσιμη στο διαδίκτυο, ως 
εργαλείο καταγραφής των 
θαλάσσιων απορριμμάτων με τυποποιημένο και 
εναρμονισμένο τρόπο σε εθελοντικές δράσεις. 

- Περιφερειακά σχέδια μείωσης της ρύπανσης  
  της μεσογείου από χερσαίες πηγές. 
H Συνθήκη της Βαρκελώνης περιλαμβάνει 
το Πρωτόκολλο Προστασίας της μεσογείου 
Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες Πηγές και 
Δραστηριότητες (LBs Protocol). Η HeLMePA συμμε-
τείχε σε συνάντηση	 εκπροσώπων των μεσογειακών 
κρατών και περιβαλλοντικών οργανισμών, στην 
αθήνα το νοέμβριο, όπου συζητήθηκαν στοιχεία και 
χρονοδιάγραμμα υποβολής νέων περιφερειακών 
σχεδίων μείωσης της ρύπανσης για έγκριση.

the worldwide competition “Hydrocontest” in France.  
the 2 energy effi  cient ship models that the group 
designed and built, ranked high among the 32 models 
that took part in the race.

(h)	 “naFteMPorIKI”	 -	 corporate	 Social	
responsibility	 conference

A HeLMePA staff  member spoke at the conference 
titled “CsR – PRACtICes: Public 
and Private sector – Which 
sectors in Greece of the crisis era 
are most in need of corporate 
responsibility actions?”. the 
conference took place in Athens 
in March and was attended by 
approximately 300 delegates.

(i)	 Monitoring	marine	litter	on	Mediterranean	
coasts

- In cooperation with the Mediterranean Information 
offi  ce for environment, Culture and sustainable 
Development (MIo-eCsDe), HeLMePA contributed to 
the collection	of	scientifi	c	data	on	marine	litter in the 
Mediterranean sea.

- “Marine Litter Watch” application 
HeLMePA participated in a meeting in 
Copenhagen regarding Marine Litter Watch 

(MLW), an electronic	 application	
for	 recording	 marine	 litter 
developed by the european 
environment Agency - εεα. the 
MLW app is available on the 
web, as a tool for recording 
marine litter in a standardized 
and harmonized manner during 

voluntary activities.

- Regional plans for the reduction  
  of land-based pollution in the Mediterranean 
the Barcelona Convention includes the Protocol 
for the Protection of the Mediterranean sea 
against Pollution from Land-Based sources and 
Activities (LBs Protocol). HeLMePA participated in 
a meeting	 of	 representatives of Mediterranean 
states and environmental organizations that took 
place in november in Athens, where the elements 
and the submission timelines for the approval of 
new regional plans for pollution reduction were 
discussed. 
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– Capital Link’s 9th Annual Capital Link Greek 
shipping Forum “opportunities & Challenges” - 
8 February, Athens

– Green Angels’ 2nd national Debate of environ-
mental Management “enVIMAD 2018” -  
23 october, Athens

– 17th exhibition of Professional Yachts “eAst MeD 
YACHt sHoW 2018” of the Hellenic Professional 
Yacht owners Association and Hellenic Association 
of travel and tourist Agencies - 
3-6 May, Piraeus

– 7th GReen4seA Conference - 7 March, Athens

– 3rd sMARt4seA Conference - 31 January, Athens

– Lloyd’s List Greek shipping Awards 2018 - 
7 December, Athens.

V.	 ScHolarSHIPS	2018
HeLMePA’s Board of Directors awarded scholarships of 
a total sum of €45,000 to 5 recipients for postgraduate 

studies in the fi elds of shipping, environment 
and naval engineering - marine/off shore 
engineering and technology, as follows:

the scholarship in memory of george 
P. Livanos to Mr. nikolaos Voutyrakos, 
graduate of the Law school of the national 
and Kapodistrian University of Athens, for 
the acquisition of an LLM Master of Law 
specializing on International Maritime 
Arbitration, at the University of Cambridge.

the scholarship in memory of captain vassilis c. 
constantakopoulos, to the following graduates: 

(i) Ms Afroditi Grigoropoulou of the 
Biology Dept of the national and Kapodistrian 
University of Athens for postgraduate studies 
on ecology, environmental Management and 
Restoration, at the University of  Barcelona; 

(ii) Ms elisavet Papalou of the shipping & 
Industry school of the University of Piraeus 
for postgraduate studies on sustainable 
Development, at the Charokopeio University 
of Athens; and

(iii) Ms Panagiota Ioannidou of the environmental 
school of the University of Aegean for postgraduate 

– 2018 Malta Maritime summit “the Voice of the 
Industry” - 1 to 5 october, Valletta, Malta

– WIstA Hellas Annual Forum 2018 “shipping sustains 
the sustainable goals” - 20 november, Athens

– DYnAMARIne’s 7th International Forum on ship to 
ship operations - 7 March, Athens

– Capital Link’s 11th Annual shipping and Marine 
services Forum - 25 september, London

– Capital Link’s 8th Annual operational excellence in 
shipping Forum - 30 october, Athens

– 8th Annual Capital Link “opening up Greece to Global 
opportunities - A new aspect of CsR” - 28 June, Athens

– Capital Link’s 6th Annual Analyst & Investor Day - 
4 June, Athens

V.	 υΠοτροΦΙες	2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο απένειμε υποτροφίες, συνολικού 
ύψους €45.000, σε 5 υποτρόφους για μεταπτυχιακές 
σπουδές επιπέδου Master’s σε θέματα 
ναυτιλίας, περιβάλλοντος και ναυπηγικής- 
θαλάσσιας μηχανικής και τεχνολογίας, ως εξής:

Στη  μνήμη του γιώργου π. λιβανού στον 
απόφοιτο της νομικής Σχολής του εΚΠα 
νικόλαο Βουτυράκο, για μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα σπουδών (ΠμΣ) LLM Master 
of Law με εξειδίκευση International 
Maritime Arbitration στο University of 
Cambridge.

Στη  μνήμη του καπ. βασίλη κ. κωνσταντακόπουλου 
στις  αποφοίτους: 

(α) του Τμήματος Βιολογίας του εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου αθηνών, 
αφροδίτη Γρηγοροπούλου, για ΠμΣ 
ecology, environmental Management and 
Restoration στο University of Barcelona, 

(β) της Σχολής ναυτιλίας και Βιομηχανίας 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
ελισάβετ Παπάλου, για ΠμΣ 
Βιώσιμη ανάπτυξη στο χαροκόπειο 
Πανεπιστήμιο, και

(γ) της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου  
αιγαίου, Παναγιώτα ιωαννίδου, για ΠμΣ Συντή-

HelMePa,	as	«Supporting	organization»	of:
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ρηση και αποκατάσταση ιστορικών Κατασκευών 
και μνημείων, στο Frederick University της 
Κύπρου.

Στη  μνήμη του Σταύρου	Νταϊφά με ευγενική 
χορηγία της κας ειρήνης Στ. νταϊφά, Γενικής 
Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου 
της HeLMePA, στην απόφοιτο του Τμήματος 
ναυτιλιακών Σπουδών του Πα.Πει., αλεξία 
Σαντουριάν, για Msc Marine technology 
στο newcastle University. 

Mε άριστες επιδόσεις τελείωσαν τις σπουδές τους οι 
3 υπότροφοι της HeLMePA του ακαδημαϊκού έτους 
2017-2018:

αντώνιος-Στέφανος Βακόνδιος, LLM Maritime 

Law από το University of southampton - 

Υποτροφία «Γιώργου Π. Λιβανού»

αλέξανδρος-Γεράσιμος Κελλάρης, Msc ecology, 

evolution and Conservation από το Imperial 

College του Λονδίνου - Υποτροφία 

«Καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλου»

μαριάννα Δημητρίου, Msc Marine engineering 

από το newcastle University - 

Υποτροφία «Σταύρου νταϊφά»

-

-

-

studies on Conservation and Restoration of 
Historical structures and Monuments at Frederick 
University, Cyprus.

the scholarship in memory of Stavros	
Daifas, kind donation of Ms Irene st. Daifas, 
General secretary of the Board of Directors 
of HeLMePA, to Ms Alexia santourian, a 
graduate of the Dept of shipping studies 
of the University of Piraeus for Msc Marine 
technology at newcastle University.

the following 3 HeLMePA scholarship recipients for 
the 2017-2018 academic year, completed their studies 
with top grades:

Antonios-stefanos Vakondios, LLM Maritime 

Law from University of southampton -

“George P. Livanos” scholarship

Alexandros-Gerasimos Kellaris, Msc ecology, 

evolution and Conservation from the Imperial 

College of London - “Captain Vassilis C. 

Constantakopoulos” scholarship

Marianna Dimitriou, Msc Marine engineering

from newcastle University – 

“stavros Daifas” scholarship

-

-

-
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VI.	SocIal	networKS	 -	
webSIteS	-	electronIc	
and	PrInted	MedIa

(a)	 Facebook

over 38,200 Facebook friends are being informed  
daily for up-to-date topics about shipping and the 
marine environment as well as the association’s 
activities. More than 700 posts were made in 
2018.

(b)	websites

3 webistes are being operated in the internet, 
where anyone can learn about HeLMePA’s 
longstanding work, get notifi ed on current 
events and happenings and be informed on the 
protection of the marine environment and about 
shipping.

In 2018 the association’s website www.helmepa.gr
received 15,650 visits and those of the environmental 
programs “HeLMePA Junior” (www.helmepajunior.gr)
and “HeLMePA Cadets” (www.helmepacadets.gr) 
7,500 και 8,150 accordingly.

(c)	Media

HeLMePA sincerely	 thanks all the journalists and 
media which contribute to the spreading of its 
message for Clean seas and Beaches and the 
information of the wider public on its voluntary 
activities.

VI.	κοΙΝωΝΙκα	ΔΙκτυα	-	
ΙςτοςελΙΔες	-	ηλεκτροΝΙκα	
καΙ	εΝτυΠα	μεςα

(α)	Facebook

Πάνω από 38.200 φίλοι μας στο Facebook 
ενημερώνονται καθημερινά για επίκαιρα θέματα στη 
ναυτιλία και το θαλάσσιο περιβάλλον καθώς και για 
τις δράσεις της ένωσης. Οι αναρτήσεις ξεπέρασαν τις 
700 μέσα στο 2018. 

(β)	Ιστοσελίδες

Λειτουργούν 3 ιστοσελίδες στο διαδίκτυο, όπου ο 
επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για το διαχρονικό 
έργο της HeLMePA, καθώς και για τρέχοντα δρώμενα 
και εκδηλώσεις και να πληροφορηθεί σχετικά με 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη 
ναυτιλία. 

μέσα στο 2018 η κεντρική ιστοσελίδα 
www.helmepa.gr δέχτηκε 15.650 επισκέψεις, ενώ 
αυτές των περιβαλλοντικών προγραμμάτων «Παιδική 
HeLMePA» (www.helmepajunior.gr) και «ναυτίλοι της 
HeLMePA» (www.helmepacadets.gr) 7.500 και 8.150 
αντίστοιχα.

(γ)	μμε

Η HeLMePA ευχαριστεί	 θερμά όλους τους 
δημοσιογράφους και τα μέσα ενημέρωσης που 
συνδράμουν στην εξάπλωση του μηνύματος της για 
Καθαρές Θάλασσες και ακτές και την ενημέρωση του 
ευρύτερου κοινού για τις εθελοντικές της δράσεις.
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VII.	τα	μελη	το	2018
Την 31η Δεκεμβρίου 2018 τα μέλη της HeLMePA, 
κατά κατηγορία ήταν:

Αριθμός κατηγορία μελών

13.882 εταίροι Ναυτικοί 

που διακρίνονται σε:

6.409 αξ/κούς Καταστρώματος, 
3.579 αξ/κούς μηχανής,
    472 αξ/κούς Πολεμικού ναυτικού  

και ακτοφυλακής,
3.422 ναυτικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων-στελέχη εταιρειών

162 τακτικά μέλη - πλοιοκτήτριες εταιρείες

162 πλοία ελληνικής και ξένης σημαίας 
συμβεβλημένων με το ν.α.Τ. 
DWt: 21.316.094

248 εταιρικά μέλη - πλοιοκτήτριες εταιρείες

248 πλοία ξένης σημαίας μη 
συμβεβλημένων με το ν.α.Τ. 
DWt: 19.032.741

176 εταιρικά μέλη (Ξηράς)

120 διαχειρίστριες εταιρείες και
  56 άλλες εταιρείες και οργανισμοί στην 

ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα 410 πλοία μέλη, συνολικού εκτοπίσματος 
40.348.835 τόνων DWt, είχαν μέση ηλικία 12 έτη. 
Οι κατηγορίες, ο αριθμός των πλοίων μελών σε 
καθεμία, η μέση ηλικία και το συνολικό εκτόπισμα 
DWt φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

VII.	MeMberS	In	2018
on 31st December 2018, HeLMePA’s Members per 
category were:

number Membership category

13,882 Associates seafarers 

of which:

6,409 Deck officers, 
3,579 engine officers,
    472 Hellenic navy and Coast Guard 

officers 
3,422 seafarers of various specialties 

and shore based company staff

162 Full Members - shipowning companies

162 Greek and foreign flag vessels insured 
with the Merchant seamans’ Fund 
DWt: 21,316,094

248 Associate Members - shipowning companies

248 foreign flag vessels not insured 
with the Merchant seamens’ Fund  
DWt: 19,032,741

176 company Members (Land-based)

120 managing companies and
  56 other companies and organizations 

in Greece and abroad

the 410 Member vessels of 40,348,835 tons DWt 
in total, had an average age of 12 years. the 
categories, number of Member vessels in each 
category, average age and total DWt are shown in 
the following table.

tύπος πλοίου Αριθμός πλοίων μέση ηλικία συνολικό εκτόπισμα

vessel type number of vessels Average Age tons dwt

Bulk Carriers 135 10 10 850 431

oil tankers 105 10 18 986 475

Container ships 78 15 5 403 244

Liquefied natural Gas Carriers 26 6 2 044 507

Cruise Vessels 23 16 1 196 688

Chemical tankers 19 13 734 906

Product Carriers 15 15 1 071 730

Passenger ships 5 19 29 477

Reefer ships 2 23 27 792
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Το 2018 έγιναν οι εξής μεταβολές:

• εγγράφηκαν νέα μέλη 59 πλοία 
μέσης ηλικίας 7 ετών και 10 
εταιρείες

• Διαγράφηκαν 40 πλοία μέσης 
ηλικίας 15 ετών και 11 εταιρείες

Τα νηολόγια και ο αριθμός των 
πλοίων–μελών σε καθένα, φαίνονται 
στο διπλανό πίνακα.

tα πλοία μέλη διαχειρίζονταν οι 166 διαχειρίστριες 
εταιρείες που εμφανίζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί. Σε κάθε μια υπάρχει η ένδειξη αν 
ήταν και η ίδια εταιρικό μέλος καθώς και πόσα 
πλοία μέλη διαχειρίζονταν, την 31 Δεκεμβρίου 
2018.

the following changes took place in 2018: 

• 59 vessels with an average age of 7 
years and 10 companies enlisted as 
new Members 

• 40 vessels with an average age of 15 
years and 11 companies cancelled 
their membership 

the number of Member vessels per 
Registry were as shown on the table.

the Member vessels were managed by 166 managing 
companies as shown on the table that follows. Οn 
each company there is an indication as to whether 
the company was an associate corporate Member 
and the number of Member vessels it managed up 
on 31 December 2018.

greece 160

Malta 63

Marshall islands 62

Liberia 55

bermuda 26

bahamas 19

Panama 10

Hong kong 8

cyprus 6

Portugal 1

διαχειρίστρια εταιρεία
Managing company

μέλος
Member

πλοία Mέλη
μember vessels

A.M. noMikos trAnsworLd MAritiME AgEnciEs  -

AdELFiA sHiPPing EntErPrisEs s.A. 1

AEgEAn bULk co. inc. 1

AEoLos MAnAgEMEnt s.A. 2

ALEXAndriA sHiPPing s.A. 1

ALLsEAs MArinE s.A.  -

ALMi tAnkErs s.A.  -

ALPHA bULkErs sHiPMAnAgEMEnt inc.   3

AnAngEL MAritiME sErvicEs   9

AndriAki sHiPPing co. Ltd   10

AngLo EAstErn sHiP MAnAgEMEnt Ltd.  -

ArcAdiA sHiPMAnAgEMEnt co. Ltd.   6

AnonYMos nAFtiLiAki EtEriA kritis - AnEk s.A.  -

ArcHiPELAgo sHiPPing s.A.  -

Ariston nAvigAtion corP. 4

AssodivErs MArinE sErvicEs Ltd.  -

AtHEniAn sEA cArriErs Ltd.  -

AtLAntic bULk cArriErs MAnAgEMEnt Ltd.  19

AtLAs MAritiME Ltd.   1

Avin intErnAtionAL corPorAtion oF PAnAMA s.A. 2

AZAMArA cLUb crUisEs 2

bErnHArd scHULtE sHiPMAnAgEMEnt (HELLAs) sPLLc  -

bLUE LinE sHiP MAnAgEMEnt s.A. 1
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διαχειρίστρια εταιρεία
Managing company

μέλος
Member

πλοία Mέλη
μember vessels

bLUE PLAnEt sHiPPing 1

bLUE stAr FErriEs s.A. 1

cAPitAL sHiP MAnAgEMEnt corP.  -

cArrAs (HELLAs) s.A.   3

cELEbritY crUisEs inc.   5

cELEstYAL crUisEs 2

cEntrAL MArE inc.  -

cEntroFin MAnAgEMEnt inc.  -

cEntUrY bULk cArriErs MAnAgEMEnt co.  -

cHAndris (HELLAs) inc.   7

cHArtErwELL MAritiME s.A. 1

cHArtworLd sHiPPing corPorAtion   4

cHios nAvigAtion (HELLAs) Ltd. 9

cHronos sHiPPing co. Ltd. 1

cLEoPAtrA sHiPPing AgEncY Ltd. 1

coMMon ProgrEss coMPAniA nAviErA  -

conbULk sHiPPing s.A. 1

costAMArE sHiPPing coMPAnY   23

dALEX sHiPPing co. s.A. 2

dAnAos sHiPPing co. Ltd.   20

diAnA sHiPPing sErvicEs s.A.   20

diAnik bross sHiPPing corPorAtion s.A.  -

doriAn (HELLAs) s.A.  -

doriAn LPg MAnAgEMEnt corP.  -

dYnAcoM tAnkErs MAnAgEMEnt Ltd.  -

EAstErn MEditErrAnEAn MAritiME Ltd.   2

EFnAv coMPAnY Ltd.  -

EFsHiPPing coMPAnY s.A.  -

ELEMEnt sHiPMAnAgEMEnt s.A.   7

ELEtson corPorAtion   2

ELin sHiPPing co.   1

EMPirE bULkErs Ltd.  -

EMPirE nAvigAtion inc.  -

EMPros LinEs sHiPPing co.sP.s.A.  -

EnEA MAnAgEMEnt inc.  -

EnEsEL s.A.  -

EstoriL nAvigAtion Ltd.  -

EUrobULk Ltd. 3
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διαχειρίστρια εταιρεία
Managing company

μέλος
Member

πλοία Mέλη
μember vessels

EUronAv sHiP MAnAgEMEnt (HELLAs) Ltd.   17

EUroPEAn ProdUct cArriErs Ltd.   1

EUrosEAs Ltd.  -

FAFALios sHiPPing s.A. 3

FAirdEAL groUP MAnAgEMEnt s.A.   2

FrAnco coMPAniA nAviErA s.A.  -

gAnMAr sHiPPing co. 1

gAsLog Lng sErvicEs Ltd.   26

gEniMAr sHiPPing 1

goLdEn Union sHiPPing co. s.A.  -

goULAndris brotHErs 2

goUrdoMicHALis MAritiME s.A. 4

HALcoUssis Z. & g. co. Ltd. 1

HALkidon sHiPPing corPorAtion   1

HELLEnic tAnkErs  -

HYdroUssA nAvigAtion Ltd.  -

ioniA MAnAgEMEnt s.A.  -

ionic sHiPPing (Mgt) inc.  -

kALLiAnis bros sHiPPing s.A.  -

kAssiAn MAritiME nAvigAtion AgEncY Ltd.  -

konkAr sHiPPing AgEnciEs s.A.  -

kYkLAdEs MAritiME corPorAtion 3

kYLA sHiPPing And trAding corP.  -

LAskAridis sHiPPing co. Ltd.  1

LAtsco MArinE MAnAgEMEnt inc.  -

LEon sHiPPing & trAding s.A.  -

LidMAr sHiPPing & trAding coMPAnY Ltd.  -

LoAd LinE MArinE s.A. 1

LotUs sHiPPing coMPAnY Ltd.  -

M/MAritiME corP. 3

MAJEstic intErnAtionAL crUisEs inc. 1

MArAn gAs MAritiME inc.  -

MArAn tAnkErs MAnAgEMEnt inc.   2

MEdcArE sHiPPing s.A.  -
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διαχειρίστρια εταιρεία
Managing company

μέλος
Member

πλοία Mέλη
μember vessels

MEdtAnkErs MAnAgEMEnt Ltd.   1

MELissA cEMEnt trAnsPort s.c. 1

MEtrostAr MAnAgEMEnt corP.  -

MiLLEniA MAritiME inc.  -

MinErvA MArinE inc.   1

MinoAn LinEs sHiPPing co. 2

nAFtoMAr sHiPPing & trAding co. Ltd.  -

nArvAL sHiPPing corPorAtion  -

nAvAronE s.A.  -

nEdA MAritiME AgEncY co.   6

nEPtUnE LinEs sHiPPing & MAnAging EntEr. s.A.  -

nErEUs sHiPPing s.A. 6

niovis sHiPPing coMPAnY 3

oikos MAritiME inc. 1

oLYMPiA ocEAn cArriErs Ltd.   2

oLYMPic sHiPPing & MAnAgEMEnt s.A.  -

oLYMPic vision And MAnAgEMEnt 10

oMicron sHiP MAnAgEMEnt inc.  -

oPtiMUM sHiP sErvicEs Ltd.  -

orPHEUs MArinE trAnsPort corP.  -

PAntHEon tAnkErs MAnAgEMEnt Ltd.   4

PArAdisE nAvigAtion s.A.  -

PEgAsUs MAritiME EntErPrisEs inc. 3

PHoEniX sHiPPing & trAding s.A.  -

PL sHiPPing co.  -

PLEiAdEs sHiPPing AgEnts s.A.   1

PoLEMbros sHiPPing LiMitEd   1

PoLroM oiL MAritiME co. 1

PoLYAr sHiPPing co. Ltd.  -

PriME tAnkEr MAnAgEMEnt inc.  -

ProbULk sHiPPing & trAding s.A. 5

PULLMAntUr crUisEs sHiP MAnAgEMEnt Ltd. 4

QUEEnswAY nAvigAtion co. Ltd.   6

rcL crUisEs Ltd. Uk   4

rEv MAritiME Ltd.  -

roUssos J.g. sHiPPing s.A.  -
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διαχειρίστρια εταιρεία
Managing company

μέλος
Member

πλοία Mέλη
μember vessels

roXAnA sHiPPing s.A.  -

roYAL cAribbEAn Ltd.  -

s. LivAnos HELLAs s.A.   15

sEA gLobE MAnAgEMEnt & trAding inc.  -

sEA worLd MAnAgEMEnt & trAding inc.  -

siLvEr LAkE sHiPPing co. 1

sirios sHiPMAnAgEMEnt corP. 2

sPringFiELd sHiPPing co.   20

stAMco sHiPMAnAgEMEnt co. Ltd.  -

stAndArd bULk trAnsPort corP. 1

stAr bULk s.A.  -

stEALtH MAritiME corPorAtion s.A.  -

sUPErFAst FErriEs s.A. 1

tArgEt MArinE s.A.   1

tEcHnoMAr sHiPPing inc.  -

tEo sHiPPing corPorAtion  -

tHEnAMAris sHiPs MAnAgEMEnt 2

tMs bULkErs Ltd.  -

tMs cArdiFF gAs  -

tMs drY Ltd.  -

tMs tAnkErs Ltd.  -

tsAkos coLUMbiA sHiPMAnAgEMEnt s.A.   6

tsAkos EnErgY nAvigAtion LiMitEd 14

tsAvLiris (HELLAs) MAritiME   1

tUi crUisEs gMbH 6

Union coMMErciAL incorPorAtEd  -

Union MArinE EntErPrisEs s.A.  -

UnitEd sHiPPing & trAding co. oF grEEcE s.A.  -

UnitiZEd ocEAn trAnsPort Ltd. (Uot)  -

UnivErsAL sHiPPing ALLiAncE Ltd.  -

v. sHiPs grEEcE Ltd.   25

vAMvAsHiP MAritiME s.A.  -

vAntAgE sHiPPing LinEs s.A.  -

vrontAdos s.A. 5

worLd MAnAgEMEnt inc.  -
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εταιρικά μέλη (Ξηράς)  –  Associate corporate Members

banKS

ALPHA bAnk

bErEnbErg

nAtionAL bAnk oF grEEcE

broKerS

ross sHiPbrokErs co. Ltd.

claSSIFIcatIon	SocIetIeS

AMEricAn bUrEAU oF sHiPPing

bUrEAU vEritAs

dnv gL

HELLEnic LLoYd’s s.A.

intErnAtionAL nAvAL sUrvEYs bUrEAU s.A.

rinA services spA

enVIronMental	enterPrISeS	

AntiPoLLUtion s.A.

EnvironMEntAL ProtEction EnginEEring s.A.

HELLEnic EnvironMEntAL cEntEr (HEc)

InSUrance	broKerS

JLt sPEciALtY Ltd.

trirEME  s.A.

InSUrance	coMPanIeS

HELLEnic HULL MAnAgEMEnt (HMA) Ltd.

InternatIonal	orGanIZatIonS	

biMco

grEEn AwArd FoUndAtion

intErnAtionAL AssociAtion oF cLAssiFicAtion sociEtiEs Ltd.

intErtAnko

ProPELLEr cLUb oF tHE U.s.

law	FIrMS

tHoMAs cooPEr intErnAtionAL

MarInaS

LAMdA FLisvos MArinA A.E.

oLYMPic MArinE s.A.

oIl	coMPanIeS

AEgEAn MArinE PEtroLEUM s.A.
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P	&	I	clUbS

gArd (HELLAs) Ltd.

nortH oF EngLAnd P & i AssociAtion Ltd.

skULd HELLAs Ltd.

tHE AMEricAn P&i cLUb

tHE stAndArd cLUb EUroPE LiMitEd

tHE swEdisH cLUb brAncH oFFicE in grEEcE

tHE UnitEd kingdoM MUtUAL stEAMsHiP AssUrAncE AssociAtion

wEst oF EngLAnd (HELLAs) Ltd.

reGIStrIeS

LibEriAn intErnAtionAL sHiPPing And corPorAtE rEgistrY, LLc

PALAU intErnAtionAL sHiP rEgistrY

SalVaGe

n.E. vErnicos - ArgonAFtis salvage & towage

rEsoLvE MArinE groUP

ScHoolS

AMEricAn coMMUnitY scHooLs oF AtHEns

gEitonAs scHooL

MEtroPoLitAn coLLEgE 

sociEtY For tHE ProMotion oF EdUcAtion And LEArning

SHIPPInG	SUPPlIerS

d. koronAkis s.A.

dYnAMArine

E.d.i.t. AUtoMAtion Ltd.

intErnAtionAL PAint (HELLAs) s.A.

MAricHEM MArigAsEs HELLAs s.A.

vAnos s.A.

wALLEM MAritiME sErvicEs, inc.

τoUrISt	enterPrISeS

AssociAtion oF grEEk toUrist EntErPrisEs

cHAndris HotELs (HELLAs) s.A.

costAcrUising s.A.

MIScellaneoUS

AdMinistrAtion & MAnAgEMEnt tHisvi viotiA indUstriAL ArEA s.A.

crossworLd MArinE sErvicEs inc.

MoorE stEPHEns s.A.

stELios PHiLAntHroPic FoUndAtion MonAco

stELios PHiLAntHroPic FoUndAtion Uk (London)
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VIIΙ.	 PerSonnel	 -	FInanceS
During 2018, 13 people in total were employed in 
the Maritime Centre of HeLMePA, of which 12 with 
permanent employment and 1 as part time staff.

the economic analysis for 2018 is presented at the 
Financial Report by Moore stephens Chartered 
Accountants s.A., which was disseminated to the 
Members on 17 April 2019, the day of the 37th 
General Assebmly. 

IX.	tHe	board	oF	dIrectorS
the Board of Directors, with the following 
composition, presents in this publication the activities 
HeLMePA executed throughout 2018:

Dr George A. Gratsos  Chairman
John A. Xylas Vice Chairman
Irene s. Daifas  General secretary
Aikaterini M. Los  special secretary
nicolas th. Bafaloukos  treasurer
Michalis G. Dalacouras  Deputy treasurer
Athanassios C. Beis
John n. Chalas
Marietta M. Chandris
George K. Karageorgiou
Ilias I. Ladas
Dimitrios n. Mattheou
semiramis s. Paliou
Aristidis I. Pittas
Panagiotis s. Zachariadis

the following, without the right to vote, assisted the 
work of the Board:

Dr Michael skoullos, scientific Advisor

nikolaos Gerassimou, Legal Advisor

Dimitris Mitsatsos, Rapporteur

-

-

-

VIIΙ.	 ΠροςωΠΙκο	-	οΙκοΝομΙκα
Στη διάρκεια του 2018 απασχολήθηκαν στο ναυτιλια-
κό Κέντρο της HeLMePA συνολικά 13 άτομα από τα 
οποία 12 με μόνιμη απασχόληση και 1 μερική.

Η οικονομική ανάλυση του 2018 παρουσιάζεται 
στην Έκθεση της Moore stephens Ορκωτοί 
ελεγκτές αε η οποία και διανεμήθηκε στα μέλη 
την 17η απριλίου 2019, ημέρα της 37ης Γενικής 
Συνέλευσης. 

IX.	το	ΔΙοΙκητΙκο	ςυμβουλΙο
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με την ακόλουθη σύνθεση, 
παρουσιάζει με την έκδοση αυτή το έργο που η 
HeLMePA εκτέλεσε το 2018:

Δρ Γιώργος α. Γράτσος  Πρόεδρος
ιωάννης α. Ξυλάς  αντιπρόεδρος
ειρήνη Σ. νταϊφά  Γενική Γραμματέας
αικατερίνη μ. Λω ειδική Γραμματέας
νικόλαος Θ. μπαφαλούκος Ταμίας
μιχάλης Γ. Δαλακούρας αναπληρωτής Ταμίας
Παναγιώτης Σ. Ζαχαριάδης
Γεώργιος Κ. Καραγεωργίου
Ηλίας ι. Λαδάς
αθανάσιος Κ. μπέης
Δημήτριος ν. ματθαίου
Σεμίραμις Σ. Παληού
αριστείδης ι. Πίττας
ιωάννης ν. χαλάς
μαριέττα μ. χανδρή

Το Συμβούλιο συνέδραμαν στις εργασίες του, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, οι εξής: 

Δρ μιχάλης Σκούλλος, επιστημονικός Σύμβουλος

νικόλαος Γερασίμου, νομικός Σύμβουλος

Δημήτρης μητσάτσος, εισηγητής

-

-

-
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X.	 ευΧαρΙςτΙες
H HeLMePA θερμά ευχαριστεί τους ακολούθους για 
τη συμβολή τους με τις ευγενικές τους δωρεές 
στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων της το 2018. 
επίσης, τις εταιρείες μέλη, τους ναυτικούς  Έλληνες 
και αλλοδαπούς, τους μαθητές, τους γονείς τους 
και τους εθελοντές εκπαιδευτικούς, καθώς και 
τους συνεργαζόμενους φορείς στην ελλάδα και 
το εξωτερικό για την υποστήριξή τους και τη 
συμμετοχή τους στους εθελοντικούς σκοπούς της 
HeLMePA με αποκλειστικό σκοπό την προστασία του 
περιβάλλοντος και της ζωής στη θάλασσα. 

Χ.	 acKnowledGeMentS
HeLMePA warmly thanks the following for kindly 
contributing to the expansion of its activities 
in 2018 through their donations. Moreover, the 
association expresses appreciation to Member 
companies, Greek and foreign seafarers, students, 
their parents and volunteer teachers, as well as 
cooperating entities in Greece and abroad for 
their support to and participation in HeLMePA’s 
voluntary aims with the sole purpose of protecting 
the environment and life at sea. 

AXIon HeLLAs

CostAMARe sHIPPInG CoMPAnY s.A.

Mrs IRene DAIFAs

etHeLon

CAPtAIn VAssILIs & CARMen KonstAntAKoPoULos FoUnDAtIon

A.C. LAsKARIDIs CHARItABLe FoUnDAtIon

MInoAn LInes sHIPPInG Co. s.A.

MIo-eCsDe

oLYMPIC sHIPPInG & MAnAGeMent s.A.

seAttLe FoUnDAtIon
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