
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2021 
 

 

Η HELMEPA γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος  

3-5 Ιουνίου, Golden Hall 

 

Με κεντρικό μήνυμα «Μπορούμε να Σώσουμε τις Θάλασσές μας», η Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA συμμετέχει στον Εορτασμό της 

Παγκόσμιας Ημέρα Περιβάλλοντος, με σειρά δράσεων για την ευαισθητοποίηση και 

πληροφόρηση του κοινού, που στόχο έχουν την καλλιέργεια νοοτροπίας ώστε να 

μεριμνούμε περισσότερο για την υγεία του πλανήτη και τις μελλοντικές γενιές. 

 

Από τις 3 έως τις 5 Ιουνίου 2021, τα στελέχη της HELMEPA θα υποδέχονται το κοινό σε 

κεντρικό σημείο του πολυκαταστήματος Golden Hall, για να ενημερώσουν και να 

μοιραστούν καλές πρακτικές και καλές συνήθειες που μπορούμε να εντάξουμε στην 

καθημερινότητά μας, ώστε να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.   

 

Επιπλέον, στις οθόνες του Golden Hall θα προβάλλεται βίντεο από τον πρόσφατο 

καθαρισμό μας στο Λαγονήσι, αναδεικνύοντας περαιτέρω τη δράση μας. Δείτε το σχετικό 

βίντεο. 

 

Θα μας βρείτε στην κεντρική είσοδο 

Πέμπτη 3/6 – Παρασκευή 4/6: 11.00-20.00 

Σάββατο 5/6: 11.00-18.00 

 

Παράλληλα, τα έργα των φετινών νικητών του Διαγωνισμού Ζωγραφικής της Παιδικής 

HELMEPA, του εμβληματικού προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που 

υλοποιείται με την Εκπαιδευτική Κοινότητα από το 1993, ευαισθητοποιούν και 

κινητοποιούν το κοινό να «συμμαχήσει με τη θαλάσσια ζωή» για την υγεία του πλανήτη 

μας. Συγκεκριμένα, ζωγραφιές των παιδιών, μαζί με το μήνυμα του «Γλάρου της 

HELMEPΑ» για καθαρότερες ακτές, κοσμούν κεντρικές στάσεις λεωφορείων της Αττικής. 

 

Το κοινό καλείται να δυναμώσει το μήνυμα, με φωτογραφία που μπορεί να αναρτήσει στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το δικό του σύνθημα για το περιβάλλον.  

 

Στην Άνδρο, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 5-6 Ιουνίου, η HELMEPA υποστηρίζει τη 

διενέργεια παράκτιου και υποβρύχιου καθαρισμού στον κόλπο του Νημποριού, με τη 

συμμετοχή της Λέσχη Ανδρίων, του Δήμου και του Λιμεναρχείου Άνδρου, εθελοντικών 

οργανώσεων και καταδυτικών κέντρων.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: environment@helmepa.gr, 210-9343088 

 

https://youtu.be/1bidCddwMyQ
https://youtu.be/1bidCddwMyQ
mailto:environment@helmepa.gr


 

 

 
Σύντομη Παρουσίαση της HELMEPA 

Η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος-ΗΕLΜΕΡΑ ιδρύθηκε το 

1982 από Έλληνες πλοιοκτήτες και ναυτικούς, με όραμα και δέσμευση «Να Σώσουμε 

τις Θάλασσες».  

Στα 39 έτη πρωτοποριακής εθελοντικής δράσης, σε όλη την Ελλάδα, μετράει 

περισσότερους από 250.000 εθελοντές, εκ των οποίων 125.000 μαθητές και 7.700 

εκπαιδευτικοί.  

Σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες περιβαλλοντικές εκθέσεις, διεθνείς ημερίδες και 

εκατοντάδες καθαρισμούς βυθού και ακτών, συλλέγοντας σε ετήσια βάση 200.000 

αντικείμενα.  

Το 2020, ακόμα και εν μέσω της πανδημίας Covid-19, οργάνωσε 82 δράσεις 

καθαρισμού, καλύπτοντας 83 χλμ. ακτογραμμής.  

Η HELMEPA στηρίζεται αποκλειστικά στις εισφορές των μελών της (1.607 πλοία και 

210 ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό). Παράλληλα, 

λειτουργεί το Πιστοποιημένο Ναυτιλιακό Επιμορφωτικό Κέντρο, εξοπλισμένο με 

Προσομοιωτή Γέφυρας, που προσφέρει υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευση και 

ανάπτυξη δεξιοτήτων σε 14.200 ναυτικούς - μέλη. 

Ως Τεχνικός Σύμβουλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον Διεθνή Ναυτιλιακό 

Οργανισμό (ΙΜΟ) και Εταίρος του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του ΟΗΕ 

(UNEP/MAP), υποστηρίζει τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συμμετέχει 

ενεργά στα διεθνή fora, με προτάσεις, έργα και διακρίσεις για την υγεία και 

προστασία της θάλασσας και των ακτών, την ασφάλεια στη ναυτιλία και την 

καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης. 

 

Ο γλάρος της HELMEPA μάς υπενθυμίζει:  

«Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές» 

 
 

 

 

 

 


