
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

8 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 

 

Υποτροφίες ύψους 120.000 ευρώ προκηρύσσει η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ   

 

Αθήνα, Ιανουάριος 2019. H Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς 

Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανακοινώνει οκτώ υποτροφίες μεταπτυχιακών 

σπουδών προδιδακτορικού επιπέδου, μονοετούς φοίτησης, ύψους 15.000 ευρώ 

έκαστη, για σπουδές σε Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδος, για το 

ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  

Οι ανωτέρω υποτροφίες εντάσσονται στο πλαίσιο ενεργειών που υλοποιεί η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 

ετησίως, με στόχο την υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας. Ο κ. Θεόδωρος Βενιάμης, 

Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς 

Ελληνικού Εφοπλισμού, ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, ανέφερε σχετικά: «Κάθε χρόνο, μέσα από το 

πρόγραμμα υποτροφιών μας και με μεγάλη υπερηφάνεια, υποστηρίζουμε λαμπρούς 

νέους του τόπου μας, συμβάλλοντας στο μέλλον τους. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς, να 

τους βλέπουμε να προοδεύουν, σε όποιο δρόμο ακολουθήσουν. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ θα 

συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους νέους, ως αρωγός για την Παιδεία και την ελληνική 

κοινωνία.»  

Για πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη Υποτροφιών, τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να υποβληθούν έως την 31η 

Μαρτίου 2019, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν  στην ιστοσελίδα www.syn-

enosis.gr  ή στα τηλέφωνα 210 4291300-1.  

 

 

 

Σχετικά με την Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ 

Η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ιδρύθηκε το 2016 από μέλη της 

Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Σκοπός της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ είναι να αποτελέσει το μόνιμο όχημα και σταθερό 

σημείο συλλογικής κοινωνικής προσφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας. Το έργο της ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ αποσκοπεί 

στην συνδρομή της ελληνικής κοινωνίας με κοινωφελή προγράμματα, δράσεις στήριξης ευαίσθητων 

κοινωνικών ομάδων, έργα ανθρωπιστικού και φιλανθρωπικού περιεχομένου και δωρεές ευρύτερου 

ενδιαφέροντος. www.syn-enosis.gr  

http://www.syn-enosis.gr/
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 
* 

Η ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ,  

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΟΚΤΩ 8 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  ΥΨΟΥΣ 15.000 ΕΥΡΩ ΕΚΑΣΤΗ, 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, ΜΟΝΟΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 

ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 
 

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών μπορούν να υποβάλουν: 
 

• Κάτοχοι πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με 
βαθμό πτυχίου 7,5 και άνω 

• Υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί από το 1989 και μετά 
• Υποψήφιοι  με  ατομικό  συνολικό  δηλωθέν  εισόδημα  μικρότερο  των 25.000  ευρώ 

και οικογενειακό  συνολικό δηλωθέν εισόδημα (γονέων) μικρότερο των 50.000 ευρώ 
• Υποψήφιοι  σπουδαστές  προγραμμάτων  πλήρους  παρακολούθησης  και  όχι  μερικής  ή  εξ 

αποστάσεως παρακολούθησης 
 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν μέχρι και την 31
η 

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ως εξής: 
 

 
 

• Αίτηση Συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.syn-enosis.gr) 
• Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα 
• Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου/ΤΕΙ ή ισότιμου της αλλοδαπής με 

βαθμό 7,5 και άνω δεόντως επικυρωμένο 
• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
• Βεβαίωση αποδοχής από το ξένο Πανεπιστήμιο και εγγραφής σε αυτό μεταφρασμένη και 

επικυρωμένη εφόσον δεν είναι διαθέσιμη στην αγγλική ή αντίστοιχη βεβαίωση από το Ελληνικό 

Πανεπιστήμιο 
• Συστατικές επιστολές από δύο καθηγητές του Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α 

απέκτησε το πτυχίο ή/και από εργοδότη 
• Για τους άρρενες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους 

υποχρεώσεων ή αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών 
• Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος της οικογένειας και του ίδιου του/της 

υποψήφιου/ας, στην περίπτωση που υποβάλλει φορολογική δήλωση, τελευταίου οικονομικού 
έτους 

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 210 4291300-1. 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Ακτή Μιαούλη 85, 185 38 Πειραιάς 
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