Αθήνα, 1 Αππιλίος 2021
Οι Υποηροθίες ηης HELMEPA για ηο 2021-2022
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Η Δλληνική Ένυζη Πποζηαζίαρ Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ-HELMEPA
πποκηπύζζει για ηο ακαδημαφκό έηορ 2021-2022 ηπειρ ςποηποθίερ
μεηαπηςσιακών ζποςδών επιπέδος Master’s, πλήποςρ (full-time) θοίηηζηρ και
παπακολούθηζηρ με θςζική παποςζία, ζε Πανεπιζηήμια ζηην Δλλάδα ή ζε
σώπα μέλορ ηηρ Δςπυπαφκήρ Ένυζηρ ή/και ηη Μεγάλη Βπεηανία, υρ εξήρ:


Για νασηιλιακές ζποσδές, ύυοσς 15.000€, ζηη μνήμη ηοσ Γιώργοσ Π.
Λιβανού, Ιδπςηή ηηρ HELMEPA. Πποηεπαιόηηηα θα δοθεί ζε νέοςρ/νέερ,
ηέκνα Δλλήνυν ναςηικών.



Για περιβαλλονηικές επιζηήμες, ύυοσς 15.000€, ζηη μνήμη ηοσ
Καπεηάν Βαζίλη Κ. Κφνζηανηακόποσλοσ, Δπίηιμος Πποέδπος ηηρ
HELMEPA. Πποηεπαιόηηηα θα δοθεί ζε νέοςρ/νέερ, πος έσοςν ςπάπξει
μέλη ηυν πεπιβαλλονηικών ππογπαμμάηυν «Παιδική HELMEPA» και
«Ναςηίλοι».



Για νασηιλιακές ζποσδές, ύυοσς 10.000€, ζηη μνήμη ηοσ Νικολάοσ Σ.
Αποζηολόποσλοσ. Η ςποηποθία είναι εςγενική σοπηγία ηηρ οικογένειαρ
ηος εκλιπόνηορ. Πποηεπαιόηηηα θα δοθεί ζηιρ εξειδικεύζειρ πος έσοςν
ζσέζη με ηο Ναςηικό Γίκαιο (Maritime Law) και ηιρ Ναςηαζθαλίζειρ (Marine
Insurance).

Αίηηζη ζςμμεηοσήρ μποπούν να ςποβάλοςν ςποτήθιοι μέσπι 27 εηών, οι
οποίοι έσοςν ολοκληπώζει ηιρ ζποςδέρ ηοςρ ζε ελληνικό Πανεπιζηήμιο ή
Ακαδημία Δμποπικού Ναςηικού (ΑΔΝ), με βαθμό πηςσίος 7,5 και άνυ.
Δπίζηρ, λαμβάνεηαι ςπότη ο σπόνορ απόκηηζηρ ηος πηςσίος και η ζειπά
καηάηαξηρ μεηαξύ ηυν αποθοίηυν ηηρ ζειπάρ ηοςρ, καθώρ και η οικονομική
ηοςρ καηάζηαζη.
Τα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά πος θα ππέπει να πποζκομίζοςν οι
ενδιαθεπόμενοι είναι:
1. Υπογεγπαμμένη αίηηζη ζύμθυνα με ηο ςπόδειγμα.
2. Βιογπαθικό ζημείυμα και ζςνοδεςηική επιζηολή.
3. Ανηίγπαθο ηαςηόηηηαρ ή διαβαηηπίος.

4. Ανηίγπαθο πηςσίος (ή νόμιμο έγγπαθο όηι έσοςν ολοκληπώζει ηιρ
ζποςδέρ ηοςρ εάν δεν ηο έσοςν λάβει ακόμα) και αναλςηική βαθμολογία
όλυν ηυν εηών με ηον ηελικό μέζο όπο βαθμολογίαρ, με εμθανή ηην
ημεπομηνία εγγπαθήρ και αποθοίηηζηρ.
5. Βεβαίυζη βαθμολογικήρ ζειπάρ καηάηαξηρ μεηαξύ ηυν θοιηηηών πος
αποθοίηηζαν καηά ηην ημεπομηνία ηηρ οπκυμοζίαρ ηοςρ (π.σ. 10ορ/η από
56).
6. Γύο ζςζηαηικέρ επιζηολέρ από καθηγηηέρ ηος Πανεπιζηημίος από ηο
οποίο ο/η ςποτήθιορ/α αποθοίηηζε.
7. Βεβαίυζη αποδοσήρ από ηο Πανεπιζηήμιο, ή ήδη ππαγμαηοποιηθείζαρ
εγγπαθήρ ζε αςηό, αναθέπονηαρ ηο ππόγπαμμα ηυν επιδιυκόμενυν
μεηαπηςσιακών ζποςδών, ηα πποζθεπόμενα μαθήμαηα, ηο απαιηούμενο
επίπεδο ξένηρ γλώζζαρ και ηο κόζηορ ηυν διδάκηπυν.
8. Πιζηοποιηηικό ξένηρ γλώζζαρ ανάλογα με ηη σώπα επιλογήρ για ηην
ππαγμαηοποίηζη ηυν ζποςδών, και ζςγκεκπιμένα για Αγγλικά:
Proficiency of Cambridge ή Michigan ή TOEFL ή IELTS, για Γαλλικά:
Superieur III ή Sorbonne II, για Γεπμανικά: Mittelstufe III και για
Ιηαλικά/Ιζπανικά: Superiore.
9. Ανηίγπαθο εκκαθαπιζηικού ζημειώμαηορ θοπολογίαρ ειζοδήμαηορ ηος
ηελεςηαίος οικονομικού έηοςρ ηηρ οικογένειαρ, καθώρ και ηος/ηηρ
ςποτήθιος/αρ, εθόζον ςποβάλλει θοπολογική δήλυζη.
10. Για ηοςρ άππενερ ςποτηθίοςρ, ηο πιζηοποιηηικό εκπλήπυζηρ ηυν
ζηπαηιυηικών ηοςρ ςποσπεώζευν ή αναβολήρ ηηρ ζηπαηολογίαρ λόγυ
ζποςδών.
Τα παπαπάνυ έγγπαθα ππέπει να αποζηαλούν μέτρι ηην 30 Ιοσνίοσ
2021 ζηην Δλληνική Ένυζη Πποζηαζίαρ Θαλάζζιος ΠεπιβάλλονηορHELMEPA, Πεπγάμος 5, Ν. Σμύπνη 17121 (ηηλ. 210-9343088), με ηην ένδειξη
ηηρ ζςγκεκπιμένηρ Υποηποθίαρ για ηην οποία ςποβάλλονηαι.

