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Το πλέον πολύ-θεματικό, εξειδικευμένο
και συνεργατικό πρόγραμμα που έχουμε
καταρτίσει, μετά από στοχευμένη
χαρτογράφηση των εκπαιδευτικών
αναγκών των Μελών μας.
Ενισχυμένο με νέα θέματα και
ευθυγραμμισμένο με το θέμα της
Παγκόσμιας Μέρας Ναυτιλίας 2022
του ΙΜΟ «Νέες Τεχνολογίες για μια
πιο Πράσινη Ναυτιλία», το Πρόγραμμα
του 2022 υποστηρίζει την πράσινη και
ψηφιακή μετάβαση του ναυτιλιακού
τομέα σε ένα αειφόρο και απεξαρτημένο
από τα ορυκτά καύσιμα μέλλον, καθώς
και την ασφαλή λειτουργία των πλοίων.

Ανάπτυξη και ενδυνάμωση επαγγελματικών δεξιοτήτων
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Εδώ και 40 χρόνια, η Ναυτιλιακή
Επιμόρφωση που προσφέρει η
HELMEPA σηματοδοτεί μια μοναδική
στο είδος της πρακτική που καλλιεργεί
τον εθελοντικό διαμοιρασμό πολύτιμης
γνώσης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας
με γνώμονα το συλλογικό όφελος: από
και προς τα Μέλη της HELMEPA που
έχουν πενταπλασιαστεί, φθάνοντας τα
~2.000 πλοία (~50% του ελληνόκτητου
στόλου σε επίπεδο GRT), 240 εταιρείες
και οργανισμούς στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, και 14.000+ ναυτικούς.

Σας ευχαριστούμε
για την εμπιστοσύνη σας
To 2021 σημειώσαμε ρεκόρ
συμμετοχής (3.172 ναυτικοί και
στελέχη, το 1/3 μη Ελληνόφωνοι, από
123 εταιρείες Μέλη) στα 27 webinars
που διεξήγαγε το πιστοποιημένο
Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο
της HELMEPA για την Πρόληψη της
Ρύπανσης, την Ασφάλεια στη Θάλασσα
και την Περιβαλλοντική Ενημέρωση.
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ
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Decarbonizing shipping:
the way forward

2 Operational safety hot topics

8 Zero harm behavioral safety
& leadership
9		 Crew wellness in the pandemic era

3 Accident prevention: managing 		 10 Spill preparedness and response
risks / sharing knowledge
11 Loss prevention & damage claims
4 Preparing for Port State
Control inspections

12 Handling of solid bulk cargoes
and Dry BMS

5 Environmental compliance
hot topics

13 Containerization / safe handling
of containers

6 Digital transition and
cybersecurity awareness
in shipping

14 Handling LNG as cargo and fuel

7 TMSA and vetting awareness

16 Sustainability and maritime finance

o

360 SKILLS

Από τα
μέλη μας
για τα
μέλη μας

15 Sustainability and ESG reporting
in themaritime sector
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Στους συμμετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό

Helmepa
HELMEPA Maritime

Διαμορφωμένο σε στενή συνεργασία με
την Επιτροπή Επιμόρφωσης της HELMEPA,
το επιμορφωτικό πρόγραμμα εξετάζει τις
τρέχουσες ή διαφαινόμενες εξελίξεις των
ναυτιλιακών κανονισμών και τις διαχρονικές
αδυναμίες που καταγράφονται σε επίπεδο PSC.
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