Αθήνα, 10 Μαπηίος 2016
Οι Υποηροθίες ηης HELMEPA για ηο 2016-2017
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Η Δλληνική Ένυζη Πποζηαζίαρ Θαλάζζιος Πεπιβάλλονηορ – HELMEPA,
ηιμϊνηαρ ηοςρ αείμνηζηοςρ Γιϊπγο Π. Λιβανψ, Ιδπςηή ηηρ, Καπεηάν Βαζίλη Κ.
Κυνζηανηακψποςλο, Δπίηιμο Ππψεδπο ηηρ, και Σηαωπο Νηαφθά, Ιδπςηικψ ηηρ
Μέλορ, πποκηπωζζει 3 Υποηποθίερ, ύυοσς €15.000 η κάθε μία, για
μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ (επιπέδος Master’s), μονοεηοωρ διάπκειαρ, για ηο
ακαδημαφκψ έηορ 2016-2017, εκηψρ Δλλάδαρ, ζε σϊπα μέλορ ηηρ Δςπυπαφκήρ
Ένυζηρ, ζηοςρ ακψλοςθοςρ κλάδοςρ:
 Νασηιλιακές ζποσδές, ζηη μνήμη ηοσ Γιώργοσ Π. Λιβανού.
Πποηεπαιψηηηα θα δοθεί ζε νέοςρ/νέερ, ηέκνα Δλλήνυν ναςηικϊν, πος
πληποων ηιρ πποχποθέζειρ ηηρ Υποηποθίαρ.
 Περιβαλλονηικές επιζηήμες, ζηη μνήμη ηοσ Καπεηάν Βαζίλη Κ.
Κφνζηανηακόποσλοσ. Πποηεπαιψηηηα θα δοθεί ζε νέοςρ/νέερ, πος
έσοςν ςπάπξει μέλη ηυν πεπιβαλλονηικϊν ππογπαμμάηυν «Παιδική
HELMEPA» και «Ναςηίλοι» και πληποων ηιρ πποχποθέζειρ ηηρ
Υποηποθίαρ.
 Νασπηγική-Θαλάζζια Μητανική και Τετνολογία, ζηη μνήμη ηοσ
Σηαύροσ Νηαχθά. Η Υποηποθία είναι εςγενική σοπηγία ηηρ κψπηρ ηος,
καρ Διπήνηρ Νηαφθά, Διδικήρ Γπαμμαηέυρ ηος Γιοικηηικοω Σςμβοςλίος
ηηρ HELMEPA.
Γεκηοί υρ ςποτήθιοι είναι νέοι/ερ μέσπι 27 εηϊν, οι οποίοι δεν λαμβάνοςν
ςποηποθία απψ άλλη πηγή, είναι κάηοσοι πηςσίος Δλληνικοω Α.Δ.Ι. με βαθμψ
ηοςλάσιζηον «Λίαν Καλϊρ» (7,5) δεψνηυρ επικςπυμένο, ενϊ λαμβάνεηαι
ςπψτη και ο σπψνορ απψκηηζηρ ηος πηςσίος.
Άλλερ απαπαίηηηερ πποχποθέζειρ για ηην ςποβολή αίηηζηρ είναι η
πποζκψμιζη:
1) βεβαίυζηρ αποδοσήρ απψ ηο ξένο Πανεπιζηήμιο,

-/-

2) πηςσίος ξένηρ γλϊζζαρ ανάλογα με ηη σϊπα επιλογήρ για ηην
ππαγμαηοποίηζη ηυν ζποςδϊν και ζςγκεκπιμένα:
Αγγλικά:
Γαλλικά:
Γεπμανικά:
Ιηαλικά/ Ιζπανικά:

Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS
Superieur III ή Sorbonne II
Mittelstufe III
Superiore

3) ζςζηαηικϊν επιζηολϊν δωο Καθηγηηϊν ηος Α.Δ.Ι. απψ ηο οποίο ο/η
ςποτήθιορ/α αποθοίηηζε,
4) ανηιγπάθος εκκαθαπιζηικοω ζημειϊμαηορ οικ. έηοςρ 2015, και
5) για ηοςρ άππενερ ςποτηθίοςρ, ηος πιζηοποιηηικοω εκπλήπυζηρ ηυν
ζηπαηιυηικϊν ςποσπεϊζευν ή αναβολήρ ηηρ ζηπαηολογίαρ λψγυ
ζποςδϊν.
Η αίηηζη και ηα απαπαίηηηα δικαιολογηηικά ππέπει να αποζηαλοων μέτρι ηην
10 Ιοσνίοσ 2016 ζηην Δλληνική Ένυζη Πποζηαζίαρ Θαλαζζίος
Πεπιβάλλονηορ – HELMEPA, Πεπγάμος 5, Ν. Σμωπνη 17121 (ηηλ. 210
9343088) με ηην ένδειξη ηηρ ζςγκεκπιμένηρ Υποηποθίαρ για ηην οποία
ςποβάλλονηαι.

