
 

                                                                                                        Μζγαρα 8 Φεβρουαρίου 2016  

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ο όμιλοσ “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ A.E.” ανακοινώνει 
πρόγραμμα Τποτροφιών για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτο εξωτερικό 

Με γνϊμονα τθν προςφορά και τθν υπεφκυνθ ςτάςθ απζναντι ςτο 
Κοινωνικό ςφνολο και κυρίωσ δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ νζα γενιά,  που αποτελεί τθν 
ελπίδα και το μζλλον ςτθ χϊρα μασ,  θ εκπαίδευςθ των νζων είναι τεράςτια 
επζνδυςθ  ςτθν επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ. 

 Ο όμιλοσ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ τα τελευταία χρόνια προςφζρει ευκαιρίεσ 
ςτουσ νζουσ μζςα από ζνα Πρόγραμμα ΤΠΟΣΡΟΦΙΩΝ το οποίο ζχει κακιερωκεί ωσ 
κεςμόσ τα τελευταία χρόνια δίνοντασ ςυνολικά 22 Τποτροφίεσ. 

 φμφωνα με επιςτολι που απεςτάλθ ςτο Διμαρχο Μεγαρζων κ. Γρθγόρθ 
ταμοφλθ και υπογράφεται από τθν Κα Ρ. ουλάκθ, Διευκφντρια Εταιρικισ 
Κοινωνικισ Ευκφνθσ του Ομίλου, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ  για το Ακαδθμαϊκό ζτοσ 
2016 – 2017 κα χορθγιςουν 7 Τποτροφίεσ για Μεταπτυχιακζσ πουδζσ ςτθν Αγγλία, 
ςτθν Αμερικι, ςτον Καναδά, ςτθν Γαλλία, ςτθ Γερμανία, ςτθν Ελβετία και ςτθν 
Ολλανδία (Αγγλόφωνα Προγράμματα). 

Σο Πρόγραμμα αυτό ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ άριςτων Φοιτθτϊν, που κζλουν 
να εμπλουτίςουν τισ γνϊςεισ τουσ με εξειδίκευςθ ςε κλάδουσ, που απαιτοφν 
τεχνολογίεσ αιχμισ αλλά και ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ ςε κζματα Διοίκθςθσ και 
τρατθγικισ. 

- Οι Τποτροφίεσ αφοροφν ςτθν πραγματοποίθςθ ςπουδϊν πλιρουσ φοίτθςθσ 
με μζγιςτθ διάρκεια τα δφο ζτθ, για τθν απόκτθςθ Μεταπτυχιακοφ 
Διπλϊματοσ Εξειδίκευςθσ (Master’s Degree). 

- Μετά τθν ολοκλιρωςθ των ςπουδϊν τουσ οι υπότροφοι κα ζχουν τθν 
υποχρζωςθ να εργαςτοφν ςτον Ομιλο μζχρι τρία ζτθ, εφ’ όςον τουσ ηθτθκεί. 

- Η κάκε υποτροφία κα καλφπτει δαπάνεσ διαβίωςθσ και δίδακτρα. 
- Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία κατάκεςθσ των αιτιςεων και δικαιολογθτικϊν 

ορίηεται θ 30ι Απριλίου 2016. 
Για εφζτοσ κα δοκοφν: 

-  δφο υποτροφίεσ για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ που 
αφοροφν Σομείσ Μθχανικισ με ζμφαςθ ςτθ Διχλιςθ και Εμπορία 
Πετρελαιοειδϊν 

- Σζςςερισ υποτροφίεσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ  που αφοροφν Επιςτιμεσ 
οικονομίασ και Διοίκθςθσ με εφαρμογζσ ςτθ Διχλιςθ και Εμπορία 
Πετρελαιοειδϊν και 



- Μία υποτροφία για μεταπτυχιακζσ ςπουδζσ ςτθν Ετευνα και Εκμετάλλευςθ 
Τδρογονανκράκων. 

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ Προκιρυξθσ και Εντυπο Αίτθςθσ – Τπεφκυνθ Διλωςθ, 
διατίκενται θλεκτρονικά ςτθν ιςτοςελίδα του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ, 
www.helpe.gr 
 

Οςοι υποψιφιοι,  δθμότεσ από τα ΜΕΓΑΡΑ και τθ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟ, καλοφνται 
να αποςτείλλουν το ζντυπο Αίτθςθσ – Τπεφκυνθ Διλωςθ, είτε θλεκτρονικά ςτθ 
Διεφκυνςθ:  
scholarships@helpe.gr, είτε με υςτθμζνθ Επιςτολι ςτθν Σαχυδρομικι Διεφκυνςθ: 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. χειμάρασ 8Α, ΣΚ: 151 25 Μαροφςι, υπόψθ Διεφκυνςθσ 
Εταιρικισ Κοινωνικισ Ευκφνθσ Ομίλου με τθν ζνδειξθ: 
«Πρόγραμμα Τποτροφιϊν 2016 – 2017». 

Διευκρινίςεισ και επιπλζον πληροφορίεσ παρζχονται ςτα Σηλζφωνα: 
210 7725113 και 210 6302648 και ςτο Γραφείο Επικοινωνίασ του Δήμου 
Μεγαρζων: Σηλ.22960 81905 τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ώρεσ. 
 

Εκ  του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χζςεων 
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