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ROYAL CANIN HELLAS 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

H εταιρεία Royal Canin Hellas προκηρύσσει 10 υποτροφίες για πανεπιστηµιακές 

σπουδές στα Τµήµατα Κτηνιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 

και του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλίας. 

Οι υποτροφίες θα χορηγηθούν σε 5 φοιτητές από κάθε Τµήµα Κτηνιατρικής και 

ειδικότερα σε έναν φοιτητή ανά έτος.  

Η υποτροφία αφορά το τρέχον ακαδηµαϊκό έτος. 

 

Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

Όσοι επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν υποτροφία θα πρέπει να 

πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

1. Οι πρωτοετείς υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει κατά το σχολικό 

έτος 2016-2017 από το Ελληνικό Γενικό ∆ηµόσιο Λύκειο.  

2. Οι λοιποί υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν γενικό µέσο όρο στη µέχρι τώρα 

φοίτησή τους τουλάχιστον 7.  Πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση αναλυτικής 

βαθµολογίας όλων των ετών (transcript). Θα πρέπει να έχουν περάσει το 

70% του συνόλου των διδαχθέντων µαθηµάτων µέχρι τη στιγµή της αίτησης.  

3. Το οικογενειακό εισόδηµα του υποψηφίου να είναι: 

1) Έως 19 000 Ευρώ για οικογένειες µε ένα τέκνο υπο την προστασία 

τους*. Για κάθε επιπλέον, ανήλικο τέκνο ή τέκνο που σπουδάζει, το 

ετήσιο εισόδηµα αυξάνεται κατά 2000 Ευρώ, ήτοι 21 000 Ευρώ για 

οικογένειες µε 2 τέκνα υπο την προστασία τους, 23 000 Ευρώ για 

οικογένειες µε 3 τέκνα κ.ο.κ. 

2) Σε περιπτώσεις µονογονεϊκών οικογενειών ή διαζευγµένων γονέων, το 

εισόδηµα του γονέα που έχει την επιµέλεια του τέκνου δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά τα 19 000 Ευρώ.  
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4. Το Τµήµα Κτηνιατρικής στην οποία φοιτά ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε 

διαφορετικό νοµό από τον τόπο κατοικίας του.  

* κάθε τέκνο που είναι ανήλικο ή σπουδάζει θεωρείται τέκνο υπό την προστασία των 

γονέων του.  

Β. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  

Η συµµετοχή θα γίνεται µε την κατάθεση ειδικής αίτησης που θα διατίθεται στους 

υποψηφίους από την Εταιρεία. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα 

έγγραφα σε πρωτότυπο ή επικυρωµένο αντίγραφο:  

- Απολυτήριο Γενικού ∆ηµόσιου Λυκείου (εφόσον πρόκειται για πρωτοετή φοιτητή) 

- Βεβαίωση εγγραφής στο Τµήµα Κτηνιατρικής όπου φοιτά ο υποψήφιος  

- Αναλυτική βαθµολογία από τη Γραµµατεία της Σχολής που να προκύπτει ο βαθµός 

και το ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των µαθηµάτων. Η αναλυτική βαθµολογία 

πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα µαθήµατα που δόθηκαν µέχρι και την εξεταστική του 

Σεπτεµβρίου 2016. 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα του γονέα του υποψηφίου ή και του ίδιου του 

υποψήφιου σε περίπτωση που αυτός υποβάλλει ατοµικά δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος, αλλιώς υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ατοµικά εισοδήµατα και δεν  

υποβάλει σχετική δήλωση 

- Μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας 

- Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  

- Βεβαίωση εγγραφής  από την Γραµµατεία της Σχολής στην οποία φοιτούν αδέλφια 

του υποψηφίου 

- Σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός άδεια παραµονής στην Ελλάδα 

- Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή  µισθωτήριο ή άλλο έγγραφο από το να 

προκύπτει η διεύθυνση µόνιµης κατοικίας του υποψηφίου 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την προσκόµιση και επιπλέον εγγράφων, 

εάν τούτο κριθεί σκόπιµο.  
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Γ. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Η αξιολόγηση θα γίνει από Επιτροπή η οποία θα συγκροτηθεί από στελέχη της 

Εταιρείας.  

Σε πρώτη φάση όλες οι αιτήσεις που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις  θα τεθούν 

προς αξιολόγηση.  

Η Επιτροπή θα αποφασίσει κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση της 

λαµβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω κριτήρια.  

Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφίων, η Επιτροπή δύναται να καλέσει 

σε συνέντευξη αυτούς, εάν τούτο κριθεί σκόπιµο κατά την ελεύθερη και ανέλεγκτη 

κρίση της.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί ανά πάσα στιγµή και κατά την κρίση 

της τις προϋποθέσεις και όρους χορήγησης των υποτροφιών. 

 

∆. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ  

Το συνολικό ετήσιο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται σε 2200 Ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένων όλων των νόµιµων παρακρατήσεων. Το ποσό αυτό θα 

καταβληθεί σε 2 δόσεις, η 1η δόση µε την επιβεβαίωση της υποτροφίας και η 2η δόση 

πριν το τέλος της ακαδηµαϊκής χρονιάς, τον Μάρτιο.  

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ 

Ο Υπότροφος αναλαµβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις: 

1. Οφείλει να αναφέρει σε κάθε δηµοσίευση του (µελέτη, ανακοίνωση σε Συνέδριο, 

άρθρο κ.τ.λ.) την ιδιότητα του ως υποτρόφου της Εταιρείας. 

2. Οφείλει να παρίσταται σε κάθε εκδήλωση που θα αφορά την χορήγηση της 

υποτροφίας, ή και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγµατοποιήσει η 

εταιρεία στο πλαίσιο του προγράµµατος υποτροφιών και συναινεί στην χρήση του 

ονόµατος του και της φωτογραφίας  του στην ιστοσελίδα της εταιρείας, σε δελτία 

Τύπου σε έντυπα, σε απολογισµούς Εταιρικής Υπευθυνότητας.  
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3. Ο υποψήφιος αναλαµβάνει την υποχρέωση να αποδεχτεί µε την υποβολή της 

αίτησης όλους τους όρους της παρούσας και να δηλώσει ότι τα στοιχεία που θα 

υποβάλει είναι αληθή.  

4. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων αυτών του υποψηφίου, η Royal 

Canin διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την επιστροφή του ήδη καταβληθέντος ποσού.  

Ζ. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να διακόψει την υποτροφία εάν αποδειχθεί ότι:  

- Τα στοιχεία που προσκόµισε ο υπότροφος  δεν είναι αληθή. 

- Αν προκύψει η διακοπή των σπουδών του υποτρόφου. 

- Σε περίπτωση παράβασης οποιασδήποτε εκ των ως άνω υποχρεώσεων.  

Η. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ  

Τα προσωπικά δεδοµένα που θα υποβάλουν οι υποψήφιοι θα χρησιµοποιηθούν 

αποκλειστικά για τον σκοπό της παρούσας προκήρυξης και δεν θα γνωστοποιηθούν 

σε τρίτους. ∆εν θεωρούνται τρίτοι οι εργαζόµενοι και οι συνεργάτες της Εταιρείας. Η 

συλλογή και η επεξεργασία τους θα γίνεται µε σκοπό την χορήγηση σύµφωνα µε τα 

ανωτέρω των σχετικών υποτροφιών και µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία για τα 

προσωπικά δεδοµένα. Η Εταιρεία µετά το πέρας της αξιολόγησης των υποψηφίων 

θα προβεί στην καταστροφή όλων των προσωπικών δεδοµένων που αφορούν την 

παρούσα προκήρυξη εκτός των προσωπικών δεδοµένων των τελικών υποτρόφων. 

Τα προσωπικά δεδοµένα αυτά θα καταστραφούν στο τέλος της ακαδηµαϊκής 

χρονιάς.  Επιπλέον θα γίνεται επεξεργασία και των προσωπικών δεδοµένων των 

συγγενών των υποψηφίων µε σκοπό την παροχή των υποτροφιών, όπως αυτά θα 

εµφανίζονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά που υποχρεούται να προσκοµίσει ο 

υποψήφιος. Για τον λόγο αυτό , ο υποψήφιος που συµµετέχει στο ανωτέρω 

πρόγραµµα υποτροφιών , θα πρέπει να έχει προηγουµένως εξασφαλίσει τη 

συναίνεση των εν λόγω προσώπων για την επεξεργασία των προσωπικών τους 

δεδοµένων. 

 


