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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Πρόγραμμα επιβράβευσης φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές, είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων                            

Κορδελιού-Ευόσμου και Δέλτα  και απόφοιτοι Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ  σχολικού έτους 2017 - 2018. 

  

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 
-Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής για τα ΓΕΛ είναι 
τουλάχιστον τα 15.000 μόρια & για τα ΕΠΑΛ 
τουλάχιστον τα 13.000 μόρια) 
-Για την επιλογή των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η 
βαθμολογία ΜΟΝΟ για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας 
και Προσανατολισμού. 
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Όροι και Προϋποθέσεις 
  
O Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί για 11η συνεχή χρονιά, 
επιβραβεύει τους νεοεισαχθέντες φοιτητές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των Δήμων Ευόσμου Κορδελιού και Δέλτα. 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 επιβράβευση γίνεται βάσει του αριθμού μορίων του 
υποψηφίου. 
 
1.  ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
Η επιβράβευση αφορά αποκλειστικά και μόνο αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ του σχολικού έτους 2017-2018, που εισήχθησαν 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέσω της διαδικασίας των Πανελλαδικών 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  της Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018. 
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. 

  
 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε:  
 

o Οι αιτήσεις που αποστέλλονται να συνοδεύονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά.  
Μετά την παραλαβή της αίτησης, δεν γίνονται δεκτά πρόσθετα δικαιολογητικά. 

o Κανένα δικαιολογητικό 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.  

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 
Ο/Η υπογεγραμμένος/η…………………………………………………………………………………..…………………… του ….……………………………………………..… 
δηλώνω υπεύθυνα και γνωρίζοντας τις νόμιμες συνέπειες ότι: 
 
1) Έλαβα γνώση των όρων και προϋποθέσεων, που απορρέουν από την συμμετοχή μου στο πρόγραμμα επιβράβευσης νεοεισαχθέντων, 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση φοιτητών, του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. 
 
2) Όλα τα στοιχεία που προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή. 
 
3) Αναγνωρίζω, αποδέχομαι και δηλώνω ανεπιφύλακτα ότι: 
 
(α) Κατά τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα επιβράβευσης νεοεισαχθέντων φοιτητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση του ακαδημαϊκού 
έτους 2018-2019, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα που περιλαμβάνονται στην 
παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση, καθώς και στα συνυποβαλλόμενα με αυτήν έγγραφα, όπως την Αίτηση Συμμετοχής, το φωτοαντίγραφο 
του Απολυτηρίου Λυκείου, το φωτοαντίγραφο της Βεβαίωσης Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018, τη βεβαίωση  σπουδών 
στη σχολή/τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τη βεβαίωση από αρμόδια Δημοτική Αρχή μόνιμης κατοικίας και τυχόν άλλα έγγραφα, 
στοιχεία και πληροφορίες, που υποβάλλω στο πλαίσιο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος επιβράβευσης 
νεοεισαχθέντων φοιτητών, τα οποία μου έχουν γνωστοποιηθεί και τα έχω αποδεχτεί και αναλάβει, από καιρό σε καιρό για εσωτερικούς 
σκοπούς που ανάγονται στην εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων μου και στην εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων του 
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, όπως είναι η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων, η πορεία σπουδών των φοιτητών, η δημιουργία 
στατιστικών πινάκων και κάθε άλλη συναφής χρήση.  
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Επιπλέον, εφόσον παράσχω τη συγκατάθεσή μου, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα επεξεργάζεται τα προσωπικά μου δεδομένα για να 
μου αποστέλλει ενημερωτικό/ διαφημιστικό υλικό με τον υποδειχθέντα από εμένα τρόπο.  
Τέλος, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δικαιούται να παραγάγει φωτογραφικό υλικό ή/ και βίντεο που με απεικονίζουν σε περίπτωση 
απονομής του επαίνου και συμμετοχής μου στην εκδήλωση απονομής. Σε περίπτωση που συγκατατεθώ σχετικά, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δικαιούται να δημοσιοποιήσει το εν λόγω υλικό σε εταιρικά έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες που διατηρεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
 
 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της εταιρείες, καθώς και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης  (έντυπα και ηλεκτρονικά), 
για σκοπούς που σχετίζονται με την προβολή των δραστηριοτήτων του Ομίλου. 
(β) Πρόσβαση στα προσωπικά μου δεδομένα έχουν μόνο εντεταλμένοι εργαζόμενοι του Ομίλου. Αποδέκτες των δεδομένων δύνανται να 
είναι η Διοίκηση, η Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου και οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι υπάλληλοί τους. 
(γ) Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ θα διατηρήσει τα προσωπικά μου δεδομένα για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
εκπλήρωση των ανωτέρω σκοπών ή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται εκ του Νόμου ή για την υπεράσπιση της Εταιρείας έναντι 
πιθανών δικαστικών ενεργειών για την επιδίωξη απαιτήσεων. 
(δ) Έχω το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα μου, διόρθωσης ή διαγραφής τους, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητάς 
τους σε τρίτους, καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα να μην υπόκειμαι σε απόφαση που λαμβάνεται 
αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα 
αποτελέσματα που με αφορούν ή με επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Επιπλέον, στις περιπτώσεις που η επεξεργασία των 
προσωπικών μου δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεσή μου, έχω το δικαίωμα να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου οποτεδήποτε, 
χωρίς, όμως, να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή μου πριν από την ανάκλησή της. Τα δικαιώματά 
μου αυτά μπορώ να τα ασκήσω με την αποστολή e-mail στο DPO@helpe.gr. Τέλος, εάν θεωρώ ότι παραβιάστηκαν τα δικαιώματά μου 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων μου, μπορώ να υποβάλω καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (τηλ.: 210 6475600 • 
e-mail: contact@dpa.gr). 
(ε) Έχω ενημερωθεί ότι η μη παροχή των προσωπικών μου δεδομένων στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. κατά παράβαση των όρων και 
προϋποθέσεων που έχω αποδεχτεί ενδεχομένως να έχει ως αποτέλεσμα την μη απονομή του επαίνου από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 
Α.Ε. 
 
          Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις. 
  
          Επιθυμώ να λαμβάνω τυχόν προωθητικό και ενημερωτικό υλικό από τον Όμιλο ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: 

�   ταχυδρομικά       �μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου       �μέσω  SMS. 
 
          Συγκατατίθεμαι στη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού ή/ και βίντεο που με απεικονίζουν σε περίπτωση απονομής του   
          επαίνου και συμμετοχής μου στην εκδήλωση απονομής σε εταιρικά έντυπα και ηλεκτρονικές σελίδες που διατηρεί η ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
          ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. και οι θυγατρικές της εταιρείες. 
 
          Συγκατατίθεμαι στη δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού ή/ και βίντεο που με απεικονίζουν σε περίπτωση απονομής του  
          επαίνου και συμμετοχής μου στην εκδήλωση απονομής στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά)   
          για σκοπούς που σχετίζονται με την προβολή των κοινωνικών δράσεων του Ομίλου. 
 
 
 
 

 
Θεσσαλονίκη.................................,   ......./......./2019 

 
Ο/ Η Αιτ ............. 

 
 
 

(υπογραφή) 
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