Αζήλα, 15 Ιαλνπαξίνπ 2018
Αρχίζει το Επιμορυωτικό Πρόγραμμα της HELMEPA 2018
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Αξρίδεη αύξην, 16 Ιαλνπαξίνπ 2018, ην 36ν Εηήζην Πξόγξακκα Εζεινληηθήο
Επηκόξθσζεο ηεο HELMEPA, πνπ ιεηηνπξγεί σο πηζηνπνηεκέλν από ην DNV
GL “Ναστιλιακό Επιμορυωτικό Κέντρο για την Πρόληψη της Ρύπανσης,
Ασυάλεια στη Θάλασσα και Περιβαλλοντική Ενημέρωση”.
Τν Πξόγξακκα μεθηλά κε ην αλαγλσξηζκέλν από ηε Ναπηηιηαθή Αξρή ηεο
Κύπξνπ δηήκεξν Σεκηλάξην “Marine Environmental Awareness”, βαζηζκέλν
ζην Model Course 1.38 ηνπ ΙΜΟ.
Σην Πξόγξακκα ηνπ 2018 πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα λέα δηήκεξα Σεκηλάξηα
“Ασυάλεια” θαη “Πρόληψη της Ρύπανσης” θαη ην κνλνήκεξν “Ανθρώπινος
Παράγοντας και Ασυάλεια”, πνπ θαηαξηίζηεθαλ, όπσο θάζε ρξόλν, ζε
ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ Εθπαηδεπηηθή Επηηξνπή ηεο HELMEPA, ώζηε ην
πεξηερόκελν ηνπο λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ Εηαηξεηώλ
Μειώλ.
Μεηαμύ ησλ λέσλ ζεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη θέηνο είλαη ην cyber security,
ε πξόιεςε αηπρεκάησλ θαηά ηελ θαζαίξεζε θιεηζηώλ ζσζηηθώλ ιέκβσλ, ε
εθαξκνγή ηνπ MRV, ε αληηκεηώπηζε ηεο πεηξειατθήο ξύπαλζεο από ην πινίν,
ε πξνζέγγηζε Safety II ζηα δεηήκαηα αζθάιεηαο θαη αξρέο εγεζίαοεπηθνηλσλίαο γηα ηε δηαρείξηζε αλζξώπηλσλ πόξσλ ζην πινίν.
Κάζε δηήκεξν Σεκηλάξην ζα πξαγκαηνπνηεζεί 5 θνξέο κέζα ζην ρξόλν, ελώ 8
θνξέο είλαη πξνγξακκαηηζκέλν ην κνλνήκεξν Σεκηλάξην. Η HELMEPA
επραξηζηεί ζεξκά όζνπο ελεξγά ζπκβάιινπλ ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ηνπ
Πξνγξάκκαηνο, ηδηαίηεξα ηνπο εηζεγεηέο πνπ είλαη εηδηθεπκέλα ζηειέρε 12
Εηαηξεηώλ θαη Οξγαληζκώλ Μειώλ, επηζηεκνληθό πξνζσπηθό ηνπ Εζληθνύ
Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ, Αμησκαηηθνί ηνπ Ληκεληθνύ Σώκαηνο θαη αλεμάξηεηνη
ζπλεξγάηεο.
Πεξηζζόηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα Σεκηλάξηα πεξηιακβάλνληαη ζην
Επιμορυωτικό Πρόγραμμα 2018, δηαζέζηκν ζην site ηεο HELMEPA
(http://www.helmepa.gr/images/HELMEPA_training_2018_web.pdf).
Σημείωση: Τα Σεκηλάξηα ηνπ Εζεινληηθνύ Επηκνξθσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο απεπζύλνληαη ζε
αμησκαηηθνύο γέθπξαο θαη κεραλήο θαη ζηειέρε γξαθείνπ ησλ Εηαηξεηώλ Μειώλ ηεο
HELMEPA. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο θαη ηνπο όξνπο
ζπκκεηνρήο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Ναπηηιηαθό Τνκέα ηεο HELMEPA ζηα
ηειέθσλα 210 9341233 θαη 210 9343088 θαη ζην e-mail training@helmepa.gr .

