
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ  

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

  

H Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος – HELMEPA αναζητάει 

συνεργάτη για εργασία πλήρους απασχόλησης, με βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη και 

υποστήριξη των δράσεων του Ναυτιλιακού Τομέα, συμπεριλαμβανομένου του 

Ναυτιλιακού Επιμορφωτικού Κέντρου της HELMEPA. 

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:  

  

⎯ Σχεδιασμός, ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και υλοποίηση επιμορφωτικών 

σεμιναρίων/webinars για ναυτικούς και στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών 

(συμπεριλαμβανομένου του Προσωμοιωτή Γέφυρας) 

⎯ Συντονισμός εκπαίδευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της HELMEPA 

⎯ Συμμετοχή σε έρευνες, συλλογή δεδομένων με έμφαση στον τομέα της ναυτικής 

ασφάλειας και της ανάλυσης περιστατικών (incident analysis) και παρουσίαση 

χρήσιμων για τη ναυτιλιακή κοινότητα ευρημάτων 

⎯ Δημιουργία τεχνικών εκδόσεων/παραγωγών/flash updates για την ενημέρωση των 

εταιρειών Μελών σε θέματα πρόληψης της ρύπανσης και ασφάλειας στη θάλασσα  

⎯ Παρακολούθηση των τεχνολογικών, νομοθετικών κ.λπ. εξελίξεων στον χώρο της 

ναυτιλίας για ενημέρωση των Μελών 

⎯ Διαχείριση ή/και συμμετοχή στην υλοποίηση έργων (ευρωπαϊκών – εθνικών) που 

εμπλέκουν τον Ναυτιλιακό Τομέα της HELMEPA, καθώς και συμμετοχή στην υποβολή 

προτάσεων-έργων προς χρηματοδότηση που αφορούν τον Ναυτιλιακό Τομέα 

⎯ Υποστήριξη δράσεων εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης, όπως εθελοντικοί καθαρισμοί 

ακτών και συμβολή σε δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

του ευρύτερου κοινού, σε συνεργασία με τον Περιβαλλοντικό Τομέα της Ένωσης 

  

Απαιτούμενα προσόντα:  

• Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με τη ναυτιλία ή/και πτυχίο 

ΑΕΝ 

• Γνώση της ναυτιλιακής τεχνικής ορολογίας 

• Εργασιακή εμπειρία σε ναυτιλιακή εταιρεία ή άλλο συναφή επαγγελματικό χώρο  

• Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας 

• Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων ΜS OFFICE και 

άλλων βασικών εφαρμογών  

• Ευχέρεια στον γραπτό και προφορικό λόγο και αναπτυγμένες επικοινωνιακές 

δεξιότητες  

• Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης έργου, και ικανότητα εκπλήρωσης παράλληλων 

εργασιών και τήρησης προθεσμιών 



• Νοοτροπία ομαδικότητας, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλημάτων, διάθεση για 

μελέτη και εξέλιξη 

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)  

  

Επιθυμητά προσόντα:  

• Γνώση της ναυτιλιακής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας  

• Εμπειρία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. παρουσιάσεις/ομιλίες σε σεμινάρια 

και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού) και στη σύνταξη τεχνικών κειμένων  

• Γνώση λειτουργίας Προσομοιωτή Γέφυρας 

• Εμπειρία στη διαχείριση/υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων  

• Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις  

  

Οι ενδιαφερόμενες/-οι παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 

helmepa@helmepa.gr τα ακόλουθα, αναγράφοντας στο θέμα «αίτηση για θέση εργασίας 

στο Ναυτιλιακό Τομέα»:  

  

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

• Συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα εξηγούν σύντομα τους λόγους για τους οποίους 

ενδιαφέρονται και θεωρούν ότι είναι κατάλληλες/-οι για τη συγκεκριμένη θέση  

• Δύο επαφές για συστάσεις  

  

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 

2021.  


