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“ Φτιάχνουμε τη ζωή μας
με αυτό που παίρνουμε
αλλά δίνουμε ζωή
με αυτό που προσφέρουμε”
Ουίστον Τσόρτσιλ

“ We make a Living
by what we get, 		
but we make a Life
by what we give”
Winston Churchill
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Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα προέβη τον Μάιο του 2016 στην ίδρυση
της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ,
πρωτοβουλία που διακρίνεται για το συλλογικό της χαρακτήρα και επιδιώκει να
διευρύνει το έργο προσφοράς της ναυτιλίας στον τόπο μας.
Κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων,
έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου
ενδιαφέροντος και στήριξης της ελληνικής κοινωνίας αποτελούν αντικείμενο και
εντάσσονται στους σκοπούς της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.
Οι σημερινές συνθήκες διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που απαιτεί εγρήγορση και
μας καλεί να προσανατολιστούμε με υπευθυνότητα στην κοινωνία, στον άνθρωπο
και στις ανάγκες του. Είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών και τους παράγοντες από τον χώρο της ναυτιλίας εντός και
εκτός της χώρας, οι οποίοι συμπλέουν ήδη σε αυτόν τον κοινό ορίζοντα.
Στις σελίδες που ακολουθούν, παρουσιάζονται όσα έχουν υλοποιηθεί το πρώτο
διάστημα δραστηριοποίησης της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ και αναμένουμε ότι με την
ανταπόκριση και τη συμμετοχή όλων, το έργο αυτό θα συνεχιστεί, θα πολλαπλασιαστεί
και θα φέρει το καλό γύρω μας.
Θεόδωρος Ε. Βενιάμης
Πρόεδρος

SYN-ENOSIS the Greek Shipowners’ Social Welfare Company that was established
in May 2016, by the Greek shipping community, is an initiative with collective
characteristics that intends to expand the social welfare contribution of shipping
in our country.
Public benefit programmes, activities in support of vulnerable population groups,
humanitarian and charity projects and donations of general interest that support
greek society, constitute SYN-ENOSIS objective and are included to its scope.
Current conditions form an environment that needs alertness urging us to
responsibly focus in society, people and their needs. It is important to thank the
members of the Union of Greek Shipowners and major actors from the maritime
community in Greece and abroad that already sail towards this common
horizon.
On the following pages we have described the activities that SYN-ENOSIS has
implemented during its first period of operation. Furthermore, we anticipate
that with the positive response and participation of all such efforts will not only
continue but also be multiplied, thereby bringing further good to the community
at large.
Theodore E. Veniamis
President
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
PROLOGUE
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
BOARD OF
DIRECTORS

Πρόεδρος / President
Θεόδωρος Βενιάμης / Theodore Veniamis
Αντιπρόεδρος / Vice President
Κωνσταντίνος Μαρτίνος / Constantinos Martinos
Γραμματέας / Secretary
Μελίνα Τραυλού / Melina Travlos
Tαμίας / Treasurer
Ιωάννης Ξυλάς / John Xylas
Μέλη / Members
Ιωάννης Ιωαννίδης / John Ioannides
Δρ. Ιωάννης Κούστας / Dr. John Coustas
Αντώνιος-Θωμάς Λαιμός / Antonios-Thomas Lemos
Παναγιώτης Λασκαρίδης / Panagiotis Laskaridis
Δρ. Ματθαίος Δημ. Λως / Dr. Matheos D. Los
Μιχαήλ Μποδούρογλου / Michael Bodouroglou
Ιάκωβος Περαντινός / Iakovos Perantinos
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ
FACTS AND
FIGURES

ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ότι κατ’ έτος προσφορά € 10.000 καλύπτει ανάγκες
διαβίωσης 60 άπορων παιδιών, εξοπλισμό για 4 Σχολεία, στήριξη λειτουργίας
3 μονάδων κοινωνικής φροντίδας…
IT IS ESTIMATED that a yearly donation of € 10,000 covers needs of 60
unprivileged children, equipment for 4 schools, operational needs of 3
social care units…
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30

φορείς ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΗΚΑΝ για την
εξυπηρέτηση των σκοπών λειτουργίας τους
organizations were SUPPORTED

2.500

βρέφη, νήπια, παιδιά, νέοι, άτομα με αναπηρία
και άτομα τρίτης ηλικίας σε κίνδυνο ή σε
ανάγκη ΩΦΕΛΗΘΗΚΑΝ
infants, children, young persons, people with
disabilities and elderly people in need were
BENEFITED

>100.000

λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΑΝ
σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
litres of heating oil were PROVIDED to vulnerable
social groups
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πόλεις σε όλη την Ελλάδα πλέον Αθήνας και Θεσσαλονίκης
ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ στις δράσεις μας
cities all over Greece, apart from Athens and Thessaloniki
were INCLUDED in our programmes
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
SOCIAL CARE

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ενισχύει φορείς, δομές και μονάδες
πρόνοιας που προστατεύουν ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, με ενέργειες όπως η παροχή ειδών
τροφοδοσίας, θέρμανσης, εξοπλισμού ή/και υλοποίηση
επιμέρους εργασιών.
SYN-ENOSIS supports organizations, institutions
and social welfare units protecting vulnerable social
groups through the provision of basic supplies,
heating oil, repair works and/or equipment.
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Το Εργαστήρι Ειδικής Αγωγής «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»
ιδρύθηκε το 1979 και είναι ειδικό φιλανθρωπικό
μη κερδοσκοπικό σωματείο με αντικείμενο τον
σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με νοητική
υστέρηση. Αποστολή του είναι να αναπτύσσει και να
υλοποιεί υπηρεσίες και προγράμματα εκπαίδευσης,
επαγγελματικής κατάρτισης και υποστήριξης για 100
νέους σπουδαστές με νοητική υστέρηση, με στόχο την
ανάπτυξη της αυτονομίας τους.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
«ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ»
MARGARITA VOCATIONAL
TRAINING CENTRE

Περιγραφή ενέργειας: Κάλυψη αναγκών θέρμανσης.
Τόπος: Αθήνα.
“MARGARITA” Vocational Training Centre is a
charitable, non-profit association founded in 1979
protecting the rights of people with intellectual
disabilities. Its mission is to develop and implement
educational programmes, training and professional
support to 100 young students with intellectual
disabilities, in order to develop their autonomy.
Activity description: Provision of heating.
Location: Athens.
Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη
κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει
υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά με αναπηρία
από το 1937. Διαθέτει εγκαταστάσεις σε 6 πόλεις και
προσφέρει καθημερινά προγράμματα αναπτυξιακής
παρέμβασης και λειτουργικής αποκατάστασης σε
1.500 βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας
με κινητικές αναπηρίες και αναπτυξιακές δυσκολίες.
Περιγραφή ενέργειας: Κάλυψη αναγκών θέρμανσης.
Τόπος: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Χανιά, Βόλος
και Αγρίνιο.
ELEPAP is the oldest charitable, non-profit
association in Greece offering rehabilitation services
to children with disabilities since 1937. It has
branches in 6 cities and offers integrated intervention
and recovery programmes to 1,500 infants and
children with physical disability and developmental
difficulties.
Activity description: Provision of heating.
Location: Athens, Thessaloniki, Ioannina, Chania,
Volos and Agrinio.

ΕΛΕΠΑΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ELEPAP
REHABILITATION FOR THE
DISABLED
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
WORKSHOP OF SPECIAL
VOCATIONAL EDUCATION AND
REHABILITATION “PANAGIA
ELEOUSA”

Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής
και Αποκαταστάσεως «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
είναι φιλανθρωπικό σωματείο, μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1990. Παρέχει δωρεάν
υπηρεσίες σε άτομα με νοητική υστέρηση και
πρόσθετες αναπηρίες σε δύο εκπαιδευτικές μονάδες,
στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο. Σκοπός του είναι
η κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρία, η
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους καθώς και η
ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Περιγραφή ενέργειας: Κάλυψη αναγκών θέρμανσης.
Τόπος: Μεσολόγγι, Αγρίνιο.
The Workshop of Special Vocational Education
and Rehabilitation “Panagia Eleousa” is a
charitable non-profit association, founded in
1990. It provides free services to individuals with
intellectual and other disabilities through social care
units located in Messolonghi and Agrinio cities. Its
purpose is to increase the social integration of people
with disabilities, to protect their rights and raise
awareness to the local community.
Activity description: Provision of heating.
Location: Messolonghi, Agrinio.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ
ΤΑΩ
MONASTERY OF PANTOCRATOR
TAO

Στις ανατολικές πλευρές της Πεντέλης, ιδρύθηκε τον
9ο αιώνα η Ιερά Μονή του Παντοκράτορα Ταώ.
Εντός της Μονής λειτουργούν εργαστήρια κεντητικής,
ιεροραπτικής, κηροπλαστικής, αγιογραφίας, παρασκευής θυμιάματος αλλά και Σχολή Βυζαντινής
Μουσικής.
Περιγραφή ενέργειας: Κάλυψη αναγκών θέρμανσης.
Τόπος: Αθήνα.
On the eastern side of Mount Penteli, the Monastery
of Pantocrator Tao was founded in the 9th century.
Within the Monastery holy brocade, ecclesiastical
weaving, iconography, wall iconography and holy
mosaics workshops as well as a Byzantine Music
School operate.
Activity description: Provision of heating.
Location: Athens.
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Το ΚΕΘΕΑ είναι το μεγαλύτερο δίκτυο υπηρεσιών
απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης στη χώρα
μας. Υποστηρίζει χρήστες ουσιών και τις οικογένειές
τους από την ίδρυση της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης
ελληνικής Θεραπευτικής Κοινότητας, το 1983. Το
ΚΕΘΕΑ παρέχει δωρεάν συμβουλευτική και θεραπεία
απεξάρτησης, υποστήριξη της οικογένειας, εκπαίδευση
και κατάρτιση, κοινωνική και επαγγελματική
επανένταξη.
Περιγραφή ενέργειας: Κάλυψη αναγκών θέρμανσης.
Τόπος: Θεσσαλονίκη.
KETHEA is the largest rehabilitation and social
reintegration network in our country. It supports
addicts and their families since the establishment
of ITHACA, the first Greek Therapeutic Community
in 1983. KETHEA provides free counseling and drug
treatment, family support, education, social and
professional reintegration.
Activity description: Provision of heating.
Location: Thessaloniki.

ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ «ΚΕΘΕΑ»
THERAPY CENTER
FOR DEPENDENT INDIVIDUALS
(ΚΕTHEA)
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ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ
CHRISTIAN ORTHODOX CORNERTHE HOUSE OF CHRISTIAN LOVE

Το Σπίτι της Χριστιανικής Αγάπης λειτουργεί ως
μια σύγχρονη μονάδα φροντίδας 30 ηλικιωμένων
γυναικών, πολλές εκ των οποίων είναι άπορες ή
διαθέτουν ελάχιστους πόρους. Το Σπίτι της Χριστιανικής
Αγάπης προσφέρει, με τη βοήθεια των μελών, φίλων
και συμπαραστατών του στις περιθαλπόμενες, διαμονή,
διατροφή, φροντίδα και ιατρική-ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη.
Περιγραφή ενέργειας: Κάλυψη αναγκών θέρμανσης.
Τόπος: Αθήνα.
The House of Christian Love operates as a modern
social care unit for 30 elderly women, many of whom
are indigent or have limited economic resources. The
House of Christian Love offers, with the help of its
members and supporters, accommodation, food and
medical care to its elderly guests.
Activity description: Provision of heating.
Location: Athens.

ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»
ORPHANAGE OF KEFALONIA
“O SOTIR”

Το Ορφανοτροφείο Κεφαλληνίας «Ο ΣΩΤΗΡ»,
ιδρύθηκε το 1919 στο Αργοστόλι. Στηρίζει υλικά
και ψυχολογικά, παιδιά ορφανά ή με σοβαρά
οικογενειακά προβλήματα από τη σχολική ηλικία έως
την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη. «Ο
ΣΩΤΗΡ» προστατεύει 18 παιδιά, αγόρια και κορίτσια
από την Κεφαλλονιά, τον Πύργο, την Αμαλιάδα, τη
Σάμο και την Αθήνα.
Περιγραφή ενέργειας: Kάλυψη αναγκών θέρμανσης.
Τόπος: Κεφαλλονιά.
The Orphanage of Kefalonia “O SOTIR” was
founded in 1919 in Argostoli. It supports orphans or
children with serious family problems, from school
age up to their professional and social integration.
“O SOTIR” protects 18 children, boys and girls, from
Kefalonia, Pyrgos, Amaliada, Samos and Athens.
Activity description: Provision of heating.
Location: Kefalonia.
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Η «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» από το 1953 μέχρι σήμερα
έχει προσφέρει υπηρεσίες σε 5.000 παιδιά και νέους
ως φιλανθρωπικό μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
ίδρυμα. Παρέχει υπηρεσίες πρόνοιας (κοινωνικήθεραπευτική μέριμνα, εκπαίδευση, προεπαγγελματική,
επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση) σε άτομα
με αναπηρία από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής
και από όλη την Ελλάδα.
Περιγραφή ενέργειας: Xορήγηση εξοπλισμού.
Τόπος: Αθήνα.
“PAMMAKARISTOS” is a charitable non-profit
institution that since 1953, has supported 5,000
children and young people. It provides services
(social-therapeutic care, education, pre-vocational,
vocational training and rehabilitation) to people with
disabilities, from the wider Attica region and all over
Greece.
Activity description: Provision of equipment.
Location: Athens.

ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
CHILD’S INSTITUTION
“PAMMAKARISTOS”
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
«ΕΣΤΙΑ»
ESEEPA SPECIAL
VOCATIONAL TRAINING CENTER
“ESTIA”

Η ΕΣΤΙΑ είναι φορέας παροχής υπηρεσιών
φροντίδας και δια βίου υποστήριξης σε νέα άτομα με
ελαφριά ή μέτρια νοητική υστέρηση που ιδρύθηκε
το 1982. Η ΕΣΤΙΑ προσφέρει επαγγελματική
κατάρτιση, εκπαίδευση και υποστηρικτικές υπηρεσίες,
προγράμματα άθλησης και ψυχαγωγίας, και στοχεύει
στη δημιουργία δικτύου Στεγών Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης για μόνιμη στέγαση ατόμων με αναπηρία.
Περιγραφή ενέργειας: Χορήγηση εξοπλισμού.
Τόπος: Αθήνα.
ESTIA, founded in 1982, is an organization that
offers care services and support to young individuals
with mild or moderate intellectual disability. ESTIA
offers training, education, supporting services, sport
and recreation programmes, and aims to create a
network of Supported Living Units for permanently
housing people with disabilities.
Activity description: Provision of equipment.
Location: Athens.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ DOWN
ΕΛΛΑΔΟΣ
THE DOWN SYNDROME
ASSOCIATION OF GREECE

Ο Σύλλογος Συνδρόμου Down Ελλάδος είναι
μη κερδοσκοπικό σωματείο, που παρέχει υπηρεσίες
σε άτομα με Σύνδρομο Down και στις οικογένειές
τους. Ιδρύθηκε το 1990 και πρόκειται για την
πρώτη οργανωμένη ομάδα γονέων με παιδιά με
σύνδρομο Down στη χώρα, που προσφέρει δράσεις
εξειδικευμένης εκπαίδευσης και προσέγγισης ατόμων
με σύνδρομο Down.
Περιγραφή ενέργειας: Χορήγηση εξοπλισμού και
υλοποίηση εργασιών.
Τόπος: Θεσσαλονίκη.
The Down Syndrome Association of Greece is
a non-profit organization that provides services to
people with Down syndrome and their families. It was
established in 1990 and is the first organized group
of parents with children with Down syndrome in the
country that offers activities of specialized training
and approaching people with Down syndrome.
Activity description: Provision of equipment and
repair works.
Location: Thessaloniki.
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Το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι μη
κερδοσκοπικό σωματείο με στόχο την ευαισθητοποίηση
και παρέμβαση στα προβλήματα που αφορούν τα
Δικαιώματα του Παιδιού. Από το 2004 ως σήμερα
υλοποιεί πληθώρα δράσεων και προγραμμάτων
που απευθύνονται στα παιδιά και προασπίζουν τα
δικαιώματά τους.
Περιγραφή
εξοπλισμού.

ενέργειας:

Παροχή

τεχνολογικού

Τόπος: Αθήνα.
The Network for Children’s Rights is a nonprofit organization that aims to raise awareness and
intervene in issues raised concerning Children Rights.
Since 2004, the Network implements multiple
actions and programmes addressed to children, in
order to protect their rights.
Activity description: Provision of technological
equipment.
Location: Athens.

ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
NETWORK FOR THE CHILDREN’S
RIGHTS
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ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MARITIME EDUCATION
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ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
MARITIME
EDUCATION

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ συμβάλλει ενεργά στην αναβάθμιση των υποδομών και του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και στη στήριξη
της ναυτικής εκπαίδευσης με γνώμονα την αρτιότερη εκπαίδευση των δοκίμων.
SYN-ENOSIS contributes to the upgrade of the infrastructure and technological
equipment of the Merchant Marine Academies and supports maritime
education in order to improve the standards of cadet training.

Annual Report 2016

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας εδρεύει στη Μηχανιώνα
Θεσσαλονίκης από το 1969 σε οικόπεδο 40 στρεμμάτων και 10.000 τ.μ.
στεγασμένους χώρους. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Σχολή στην Ελλάδα και διαθέτει
Σχολή Πλοιάρχων και Μηχανικών ενώ εντός των εγκαταστάσεών της λειτουργεί και
Σχολή Σωστικών και Πυροσβεστικών μέσων.
Περιγραφή ενέργειας: Eργασίες επισκευών στις κτιριακές υποδομές και
αναβάθμιση εξοπλισμού.
Τόπος: Θεσσαλονίκη.
The Merchant Marine Academy of Macedonia is located in Michaniona at
Thessaloniki since 1969 on a plot of 40 acres and 10,000 sq.m. buildings. It is
the second largest Merchant Marine Academy in Greece, offering education to
Masters of Ships and Engineers. It also has a School of Rescue and Fire Fighting
Resources.
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ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
MERCHANT
MARINE
ACADEMY OF
MACEDONIA

Activity description: Ιnfrastructure and equipment upgrade works.
Location: Thessaloniki.

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου ιδρύθηκε το 1951 και
αποτελεί τη μεγαλύτερη Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στη χώρα μας. Διαθέτει
Σχολή Πλοιάρχων και Μηχανικών.
Περιγραφή ενέργειας: Μελέτη ανακατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων και
αναβάθμισης εξοπλισμού.
Τόπος: Αττική.
The Merchant Marine Academy of Aspropyrgos was established in 1951 and
is the largest Merchant Marine Academy in Greece. It offers education to Masters
of Ships and Engineers.
Activity description: Αssessment of infrastructure reconstruction and equipment
upgrade.
Location: Attica.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
MERCHANT
MARINE
ACADEMY OF
ΑSPROPYRGOS
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ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
PUBLIC BENEFIT PROJECTS
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ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
PUBLIC BENEFIT
PROJECTS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ
MINISTRY OF
SHIPPING AND
ISLAND POLICY
HELLENIC
COAST GUARD

Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αναλαμβάνει έργα προσφοράς ευρύτερου δημοσίου ενδιαφέροντος
ή αντιμετώπισης συνθηκών έκτακτης ανάγκης.
SYN-ENOSIS undertakes projects of public interest and projects which aim to
alleviate the negative impacts of emergency conditions.

Το Λιμενικό Σώμα ιδρύθηκε το 1919 και σήμερα απασχολεί περισσότερα από
7.500 άτομα. Αποστολή του Λιμενικού Σώματος είναι η Διοίκηση του Εμπορικού
Ναυτικού, η επιτήρηση των θαλάσσιων συνόρων, η αστυνόμευση των λιμένων, η
παροχή βοήθειας και διάσωσης, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η
πάταξη της παράνομης δράσης.
The Hellenic Coast Guard was founded in 1919 and currently employs more
than 7,500 people. The mission of the Hellenic Coast Guard is the administration
of the Merchant Marine, the monitoring of the country’s sea borders, the policing
of ports, undertaking of search and rescue activities, protection of the marine
environment, and the fight against illegal activities conducted at sea.

Περιγραφή ενέργειας:
Χορήγηση δέκα οχημάτων για
την κάλυψη επιχειρησιακών
αναγκών
Τόπος: Αθήνα
Activity description:
Provision of ten vehicles to
meet operational needs.
Location: Athens.
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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χίου διαθέτει δύο πυροσβεστικά κλιμάκια για την
αντιμετώπιση δασικών και αστικών πυρκαγιών καθώς και την παροχή βοήθειας σε
φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές.
Περιγραφή ενέργειας: Χορήγηση ελαστικών επισώτρων για πυροσβεστικά
οχήματα.
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ν.ΧΙΟΥ
CHIOS FIRE BRIGADE
DEPARTMENT

Τόπος: Χίος.
The Chios Fire Brigade Department has two fire units for combating forest
and urban fires, as well as for providing assistance to natural, technological and
other disasters.
Activity description: Provision of tires for fire trucks.
Location: Chios.

4ο ΕΠΑ.Λ. Πειραιά - 2ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου - 1ο ΕΠΑ.Λ. Βοιών Λακωνίας - 7ο ΕΠΑ.Λ.
Λάρισας - 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου - 1ο ΕΠΑ.Λ. Γαλατά Τροιζηνίας - 1ο ΕΠΑ.Λ.
Σαλαμίνας - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περαίας Θεσσαλονίκης - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ Κοζάνης.
Περιγραφή ενέργειας: Παροχή τεχνολογικού εξοπλισμού.
Τόπος: Αττική, Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Μακεδονία, Δωδεκάνησα.
4th VOCATIONAL HIGH SCHOOL of Piraeus- 2nd VOCATIONAL HIGH SCHOOL
of Ilion-1st VOCATIONAL HIGH SCHOOL of Vies, Lakonia - 7th VOCATIONAL
HIGH SCHOOL of Larissa - 1st VOCATIONAL HIGH SCHOOL of Kalymnos 1st VOCATIONAL HIGH SCHOOL of Galatas, Trizinia - 1st VOCATIONAL HIGH
SCHOOL of Salamina - 2nd PRIMARY SCHOOL of Perea, Thessaloniki - 2nd
PRIMARY SCHOOL of Kozani.
Activity description: Provision of technological equipment.
Location: Attica, Peloponnese, Thessaly, Macedonia, Dodecanese.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ
PUBLIC SCHOOLS
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ΔΩΡΗΤΕΣ
DONORS
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ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ / GRAND BENEFACTOR
€ 300.000 και άνω / and above

ΑΜΚΕ Πολιτιστικού και Κοινωφελούς Έργου ΑΙΓΕΑΣ
AEGEAS Non profit civil company
Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών
Union of Greek Shipowners
A.M. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A.
Atlantic Bulk Carriers Management LTD
Enesel Limited
Thenamaris (Ships Management) Inc.
Ανώνυμος
Anonymous
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ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ / BENEFACTOR
€ 200.000 - € 299.999
-
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ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΡΩΓΟΣ / GRAND GRANTOR
€ 100.000 - € 199.999
Danaos Corporation
Ανώνυμος
Anonymous
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ΔΩΡΗΤΕΣ
DONORS

ΑΡΩΓΟΣ / GRANTOR
€ 50.000 - € 99.999

Neptune Lines Shipping & Managing Enterprises S.A.
Ανώνυμος
Anonymous
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ΜΕΓΑΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ / GRAND SUPPORTER
€ 30.000 - € 49.999

Allseas Marine S.A.
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DONORS

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ / SUPPORTER
€ 10.000 - € 29.999

Cambiaso Risso Marine
Element Shipmanagement S.A.
Nippon Kaiji Kyokai
The London P&I Club
Ανώνυμος
Anonymous
Ανώνυμος
Anonymous
Ανώνυμος
Anonymous

•
•
•
•
•
•

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / SPECIAL THANKS:
Στις εταιρείες International Paint (Hellas) S.A. και Wartsila Greece S.A. για τη δωρεά τους καθώς και στην εταιρεία Rev
Maritime Ltd για την προσφορά πέντε (5) τόνων πετρελαίου θέρμανσης.
Στην τεχνική εταιρεία ΔΗΛΟΣ ΑΤΕ η οποία προσέφερε εργασίες ανακαίνισης των γραφείων της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.
Σε μέλη μας για την προσφορά ποσού υπέρ των σκοπών της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ σε κοινωνικές περιστάσεις.
To International Paint (Hellas) S.A. and Wartsila Greece S.A. companies for their donations as well as to Rev Maritime
Ltd company for the donation of five (5) heating oil tons.
Το DELOS ATE company that offered renovation works at SYN-ENOSIS offices.
To our members who provided donations in support of SYN-ENOSIS on various personal social occasions.
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«Με υπερηφάνεια μπορούμε να λέμε ότι χάρη στην πολύτιμη βοήθειά σας, έχουμε
δημιουργήσει ένα από τα αρτιότερα εργαστήρια του Ναυτιλιακού Τομέα σε
πανελλαδικό επίπεδο.» - 1ο ΕΠΑ.Λ. Καλύμνου.
«Με τη δική σας πολύτιμη βοήθεια, συμβάλλετε ουσιαστικά στη μεγάλη προσπάθεια
που καταβάλλουμε να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας, φιλόξενους και ζεστούς
χώρους…» - Ελληνική Εταιρία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων
Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).
«Η ευγενική σας αυτή χειρονομία αποκτά ιδιαίτερη σημασία αυτόν τον καιρό που η
κοινωνία μας βιώνει μια πρωτόγνωρη κρίση με πολλαπλές αρνητικές επιδράσεις για
όλους μας» - 2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας Θεσσαλονίκης
«Η συμβολή σας στην προσπάθεια του Δικτύου είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς
η δωρεά σας θα δώσει τη δυνατότητα σε ευάλωτα παιδιά να διευκολυνθούν σε
εκπαιδευτικές και μαθησιακές δραστηριότητες και να έρθουν σε επαφή με το χώρο
της τεχνολογίας και του διαδικτύου». - Δίκτυο για τα δικαιώματα του παιδιού.

“We can proudly state that thanks to your valuable help, we have created one of
the top laboratories of the Maritime Sector nationwide.”- 1st VOCATIONAL HIGH
SCHOOL of Kalymnos.
“With your precious help, you contributed substantially to the great effort we
make to provide our children with hospitable and warm rooms…” - ELEPAP
Rehabilitation for the Disabled.
“Your kind gesture is particularly important at this time that our society is
experiencing an unprecedented crisis with multiple negative effects for all of us”
- 2nd PRIMARY SCHOOL of Perea, Thessaloniki.
“Your contribution to Network’s efforts is very significant, because your donation
will provide unprivileged children with access to new technology educational and
learning activities”. - Network for children’s rights
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
THANK YOU
NOTES
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“ Mόνο η ζωή
που ζούμε προσφέροντας
στους άλλους,
είναι μία ζωή με αξία”
Άλμπερτ Αϊνστάιν

“ Only a life
lived for others,
is a life worthwhile”
Albert Einstein

creative: above.gr
ΑΚΤH ΜΙΑΟYΛΗ 85, 185 38 ΠΕΙΡΑΙAΣ, ΤΗΛ.: 210 4291300-3, FAX: 210 4291304
85, AKTI MIAOULI, PIRAEUS 185 38, GREECE, TEL.: +30 210 4291300-3, FAX: +30 210 4291304
E-MAIL: syn-enosis@syn-enosis.gr

