
Ο Όμιλοσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 
Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ «360ο Ενζργειεσ», επιβραβεφει για 13η 

ςυνεχή χρονιά τουσ νεοειςαχθζντεσ φοιτητζσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη 

κατά το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2020-2021 
                 

Η επιβράβευςθ αφορά αποκλειςτικά και μόνο αποφοίτουσ Γενικϊν Ενιαίων Λυκείων ή Επαγγελματικϊν Λυκείων του 2020, που 

ειςιχκθςαν ςτθν Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ, μζςω τθσ διαδικαςίασ των Πανελλαδικϊν Εξετάςεων ι μζςω ειδικϊν κατθγοριϊν και 

απευκφνεται ςε μόνιμουσ κατοίκουσ των Δήμων Ευόςμου-Κορδελιοφ και Δζλτα. 

τόχοσ του Ομίλου είναι θ επιβράβευςθ των υψθλϊν μακθτικϊν επιδόςεων με αξιοκρατικά κριτιρια. το πλαίςιο αυτό, κα 

επιβραβευτοφν φοιτθτζσ βάςει του αρικμοφ μορίων ειςαγωγισ τουσ ςτθν Σριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 

ςυμμετοχισ για τα Γενικά Ενιαία Λφκεια είναι θ ςυγκζντρωςθ τουλάχιςτον 16.000 μορίων και για τα Επαγγελματικά Λφκεια τα 

13.000 μόρια. Διευκρινίηεται ότι ςτθν επιλογι των φοιτθτϊν λαμβάνεται υπόψθ θ βακμολογία μόνο για τα μακιματα Γενικισ 

Παιδείασ & Προςανατολιςμοφ. 

Η ςυμπλήρωςη και υποβολή των αιτήςεων γίνεται ηλεκτρονικά  

ζωσ και την Παραςκευή 30 Απριλίου 2021 μζςα από την εταιρική ιςτοςελίδα www.helpe.gr 

 

Για να αξιολογθκοφν τα ςτοιχεία των φοιτθτϊν και να ςυμπεριλθφκοφν ςτθν τελικι λίςτα των δικαιοφχων είναι απαραίτθτθ θ 

ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, θ οποία πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφεται από όλα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

1) Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου 

2) Αντίγραφο τησ Βεβαίωςησ υμμετοχήσ αποφοίτων ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ςτισ πανελλαδικζσ εξετάςεισ (ή βεβαίωςη ειςαγωγήσ ςτην 
Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ςε περίπτωςη ειδικήσ κατηγορίασ) 

3) Βεβαίωςη ςπουδϊν ςτη χολή / Σμήμα ειςαγωγήσ ςτη Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη (η βεβαίωςη να ζχει εκδοθεί το τελευταίο 
δίμηνο) 

4) Βεβαίωςη από αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο υποψήφιοσ είναι μόνιμοσ κάτοικοσ των παραπάνω Δήμων 
 

Οι αιτιςεισ και τα δικαιολογθτικά κα εξεταςτοφν από επιτροπι ςτελεχϊν τθσ Εταιρείασ 

Η τελική λίςτα των δικαιοφχων θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα του Ομίλου www.helpe.gr 

Διευκρινίηεται ότι τα παιδιά των εργαηομζνων του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ δεν ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα  

 

Για περαιτζρω πλθροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνείτε μαηί μασ ςτο  : studentsawards@helpe.gr 
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