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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πρόγραμμα βράβευσης φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές, είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων                            

Κορδελιού-Ευόσμου και Δέλτα  και απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ  Α’  σχολικού έτους 2016 - 2017. 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΟ   

ΟΝΟΜΑ   

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
 

οδός ή/και Τ.Θ.                                    αριθμός                 περιοχή 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑΣ   

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

E-MAIL   

ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ 
ΔΗΜΩΝ 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ   

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟΥ/ΕΠΑΛ   

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ  

ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ   

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ (σε περίπτωση αναγραφής 2 

αριθμών μορίων στη βεβαίωση συμμετοχής, ισχύ θα 
έχει ο υψηλότερος αριθμός) 
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Συνεχίζεται   →          
 

Όροι και Προϋποθέσεις 
  
O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για 10η συνεχή χρονιά, βραβεύει τους 
νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση εντός ελληνικής επικράτειας.  Η υπογραφή και υποβολή της αίτησης συμμετοχής  σημαίνει ότι ο 
αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα του ως υποψηφίου στο 
πρόγραμμα.  Η βράβευση γίνεται βάσει του αριθμού μορίων του υποψηφίου. 
1.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και μόνο αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ Α΄ του σχολικού έτους 2016-2017, που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας των Πανελληνίων Εξετάσεων και απευθύνεται σε μόνιμους κατοίκους των Δήμων Δέλτα και Κορδελιού-Ευόσμου. 
Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των υπαλλήλων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Για να 
αξιολογηθούν τα στοιχεία του υποψηφίου και για να συμπεριληφθεί στην τελική λίστα των δικαιούχων είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης, η 
οποία πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη: 
 

o Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου. 
o Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
o Φωτοαντίγραφο  (ή πρωτότυπο έγγραφο) της Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 
o Βεβαίωση  σπουδών στη σχολή/τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, (η βεβαίωση να έχει εκδοθεί εντός διμήνου). 
o Βεβαίωση από αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος των παραπάνω περιοχών και Δήμων. 
o Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού  ΔΕΚΟ, στον οποίο να αναγράφεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας.  

 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε:  
 

o Οι αιτήσεις που αποστέλλονται να συνοδεύονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά (καθώς επίσης και 
από τα πρόσθετα δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται). Μετά την παραλαβή της αίτησης, δεν γίνονται δεκτά 
πρόσθετα δικαιολογητικά. 

o Κανένα δικαιολογητικό (πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο) δεν επιστρέφεται. 
o Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την καθορισμένη περίοδο υποβολής της 

υποψηφιότητας επιβράβευσης. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαμβάνονται υπόψη. 
o Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, 

προκειμένου να ληφθούν υπόψη. 
o Τα πιστοποιητικά μόνιμης κατοικίας πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και συγκεκριμένα έως και έξι μήνες 

πριν από την καθορισμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων, προκειμένου να ληφθούν υπόψη.  
 
2.  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ O υποψήφιος αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:  
(α) Κατά τη  συμμετοχή του στο πρόγραμμα Επιβράβευσης Νεοεισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 απαιτείται 
δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί ο 
υποψήφιος, το οποίο αρχείο θα τηρείται από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και μόνο για το σκοπό της υποστήριξης, της προώθησης, της εκτέλεσης και 
της λειτουργίας του προγράμματος. Για το λόγο αυτόν, η υποβολή της αίτησης συμμετοχής συνιστά αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης 
αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε υποψηφίου προς τον 
Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί σύμφωνα με τα όσα προβλέπει 
ο Ν. 2472/1997, όπως ισχύει και οι Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι με την παροχή των 
προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη του προγράμματος  και για τη με οποιονδήποτε 
τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους.  
(β) Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ έχει ευθύνη για τη δέσμευση των συνεργατών της εν σχέσει με την κατά τον Ν. 2472/97 απαιτούμενη προστασία των 
εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Το Μέλος έχει δικαίωμα, όποτε επιθυμεί, να ζητήσει τη διαγραφή των στοιχείων του από τη βάση δεδομένων.  
(γ) Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου για την αποστολή σε αυτόν 
ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού, εφόσον ο υποψήφιος έχει συναινέσει γι’ αυτό στην αίτηση συμμετοχής του. Κάθε υποψήφιος μπορεί να 
απευθυνθεί εγγράφως στον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ και να ασκήσει τα δικαιώματα ενημέρωσης και πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων 
που τον αφορούν, για μεταβολή/διαγραφή των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην περί προστασίας προσωπικών δεδομένων 
νομοθεσία.  
δ) Ο  Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δικαιούται να δημοσιοποιήσει φωτογραφικό υλικό ή / και βίντεο που απεικονίζουν τον υποψήφιο σε περίπτωση 
βράβευσής του  και συμμετοχής του στην Εκδήλωση Επιβράβευσης Νεοεισαχθέντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2017-2018 και εφόσον ο υποψήφιος 
έχει συναινέσει,  σε εταιρικά έντυπα, ηλεκτρονικές σελίδες, που διατηρεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και στα 
μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης, για σκοπούς που σχετίζονται με την προβολή των δραστηριοτήτων του Ομίλου  
 

 
Επιθυμώ να λαμβάνω τυχόν προωθητικό και ενημερωτικό υλικό από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ταχυδρομικά/ με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο/sms 
 
Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις   
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Ο Υποψήφιος       
(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)     

 

 


