
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΕΣΟΤ 2016 / 2017 

ΓΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 

Ο Όκηινο ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ, αλαθνηλώλεη εηήζην Πξόγξακκα Τπνηξνθηώλ γηα Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο ζηηο ρώξεο: 

Ηλσκέλν Βαζίιεην, Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, Καλαδάο, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, Οιιαλδία (αγγιόθσλα πξνγξάκκαηα). 

Σν πξόγξακκα ζηνρεύεη ζηελ ππνζηήξημε άξηζησλ θνηηεηώλ, πνπ ζέινπλ λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο κε εμεηδίθεπζε ζε 

θιάδνπο, πνπ απαηηνύλ ηερλνινγίεο αηρκήο αιιά θαη ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο ζε ζέκαηα Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο. 

 

 Οη ππνηξνθίεο αθνξνύλ ζηελ ππαγμαηοποίηζη ζποςδών πλήποςρ θοίηηζηρ, με μέγιζηη διάπκεια ηα δςο έηη, 

για ηην απόκηηζη Μεηαπηςσιακού Διπλώμαηορ Εξειδίκεςζηρ (Master’s Degree).  

 

 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο νη ππόηξνθνη ζα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα εξγαζηνύλ ζηνλ Όκηιν κέρξη 

ηξία έηε, εθ’ όζνλ ηνπο δεηεζεί. 

 

Γηα ην αθαδεκατθό έηνο 2016/ 2017 ζα ρνξεγεζνύλ επηά (7) ζπλνιηθά ππνηξνθίεο. Η θάζε ππνηξνθία ζα θαιύπηεη δαπάλεο 

δηαβίσζεο θαη δίδαθηξα.  

Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ νξίδεηαη ε 30
η
 Αππιλίος 2016. 

 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΟΤΔΩΝ 

 

Δύο (2) ςποηποθίερ για μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ ζε θεμαηικέρ ενόηηηερ πος αθοπούν Σομείρ ηηρ Μησανικήρ, με 

έμθαζη ζηη Διύλιζη και Εμποπία Πεηπελαιοειδών (ΚΩΔ. ΣΟΜΕΑ: ΣΜΔ), όπωρ: 

 Process and Chemical Engineering 

 Fuel Technology 

 Environmental Engineering 

 Maintenance Engineering 

 

Σέζζεπιρ (4) ςποηποθίερ για μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ ζε θεμαηικέρ ενόηηηερ πος αθοπούν Επιζηήμερ Οικονομίαρ και 

Διοίκηζηρ με εθαπμογέρ ζηη Διύλιζη και Εμποπία Πεηπελαιοειδών (ΚΩΔ. ΣΟΜΕΑ: ΣΟΔ), όπωρ: 

 ΜΒΑ  

 Finance and Economics  

 Petroleum Law & Policy  

 Petroleum Business Marketing and Management 

 Operations & Manufacturing Management 

 Information Technology / Systems 

 

Μία (1) ςποηποθία για μεηαπηςσιακέρ ζποςδέρ ζηην Έπεςνα και Εκμεηάλλεςζη Τδπογονανθπάκων, (ΚΩΔ. ΣΟΜΕΑ: 

ΣΕΤ), με έμθαζη ζηα παπακάηω: 

 Exploration / Petroleum Geophysics 

 Petroleum Geosciences 

 Petroleum Engineering 

 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη Έληππν Αίηεζεο – Τπεύζπλε Γήισζε, δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

Οκίινπ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΑ, www.helpe.gr. Οη ππνςήθηνη θαινύληαη λα απνζηείινπλ ην Έληππν Αίηεζεο – Τπεύζπλε 

Γήισζε, είηε ειεθηξνληθά ζηε δηεύζπλζε scholarships@helpe.gr, είηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηελ ηαρπδξνκηθή δηεύζπλζε: 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 

Φειμάππαρ 8
Α
, 151 25 Μαπούζι 

Υπότη Διεύθςνζηρ Εηαιπικήρ Κοινυνικήρ Εςθύνηρ Ομίλος 

Με ηην ένδειξη «Ππόγπαμμα Υποηποθιών 2016 / 2017» 

και αναγπάθονηαρ απαπαιηήηυρ ηον ανηίζηοισο ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

 

Διεσκρινίσεις παρέτονται στα τηλέυωνα:210-7725113, 210-63 02 648 (Δ/νση Εταιρικής Κοινωνικής Εσθύνης Ομίλοσ) 

http://www.helpe.gr/
mailto:scholarships@helpe.gr

