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Στην παρούσα επισυνάπτονται τα έγγραφα που αναφέρονται στην Προκήρυξη υπό Β, ήτοι:
1. Απολυτήριο Ελληνικού Γενικού ∆ηµόσιου Λυκείου (µόνο για τους πρωτοετείς).
2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τµήµα Κτηνιατρικής όπου φοιτά ο υποψήφιος.
3. Αναλυτική βαθµολογία από τη Γραµµατεία της Σχολής που να προκύπτει ο βαθµός
και το ποσοστό επιτυχίας στο σύνολο των µαθηµάτων.
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα του γονέα του υποψηφίου και του ίδιου του
υποψήφιου σε περίπτωση που αυτός υποβάλλει ατοµικά δήλωση φορολογίας
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εισοδήµατος, άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ατοµικά εισοδήµατα και δεν
υποβάλει σχετική δήλωση.
5. Μία πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας.
6. Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
8. Βεβαίωση εγγραφής από την Γραµµατεία της Σχολής στην οποία φοιτούν αδέλφια του
υποψηφίου.
9. Σε περίπτωση που είναι αλλοδαπός άδεια παραµονής στην Ελλάδα.
10. Mισθωτήριο ή πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή άλλο έγγραφο από το να
προκύπτει η διεύθυνση µόνιµης κατοικίας (στην πόλη που φοιτά) του υποψηφίου

∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Με την παρούσα δηλώνω ότι τα υποβαλλόµενα στοιχεία και έγγραφα προς την εταιρεία Royal
Canin Hellas είναι αληθή και ακριβή.

.…/.…/2017

Ο/Η Υποψήφιος/-α

(ονοµατεπώνυµο-υπογραφή)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά, άλλως δεν θα
λαµβάνονται υπόψη. Η εταιρεία δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά κατά την κρίση
της.

Όσα από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα είναι αντίγραφα του πρωτοτύπου, θα γίνονται δεκτά
µόνο εάν είναι επικυρωµένα φωτοαντίγραφα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δε θα λαµβάνονται
υπόψη. Κανένα δικαιολογητικό (πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο) δεν θα
επιστρέφεται.

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής της
υποψηφιότητας. Σε διαφορετική περίπτωση δε θα λαµβάνονται υπόψη.
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Έγγραφα που δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, πρέπει να συνοδεύονται από
επικυρωµένη µετάφραση, προκειµένου να ληφθούν υπόψη.

Tα πιστοποιητικά µόνιµης κατοικίας πρέπει να έχουν εκδοθεί πρόσφατα και συγκεκριµένα
έως και 6 µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων προκειµένου να ληφθούν
υπόψη.

Οι αιτήσεις πρέπει να αποσταλούν ταχυδροµικά (ΟΧΙ µε συστηµένο ταχυδροµείο) στην
διεύθυνση:
Royal Canin Hellas Μ.ΕΠΕ
Αλ. Παναγούλη 17
16675 Γλυφάδα
Οι αιτήσεις µπορούν, επίσης, να κατατεθούν απευθείας στα γραφεία της εταιρείας : ∆ευτέραΠαρασκευή, 08:30 – 05:00
Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν µέχρι την 31

η

Οκτωβρίου 2017 (σφραγίδα

ταχυδροµείου ή courier).
Για την επιλογή σας αναφορικά µε την λήψη της υποτροφίας είναι απαραίτητο να συλλεχθούν
από την «Royal Canin Hellas Εισαγωγή και Εµπορία Προϊόντων για Ζώα- Μονοπρόσωπη
Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης» τα προσωπικά σας δεδοµένα και να τηρηθεί το σχετικό
αρχείο. Για τον λόγο αυτό είναι υποχρεωτικό να παρασχεθούν από εσάς όλες οι πληροφορίες
που ζητούνται. Ελλείψει τέτοιων πληροφοριών, δεν θα είµαστε σε θέση να επιλέξουµε τους
υποψήφιους που πληρούν τις προϋποθέσεις για την λήψη των υποτροφιών. Μπορείτε να
διορθώσετε πραγµατικά σφάλµατα στα προσωπικά σας δεδοµένα ή να ασκήσετε το δικαίωµά
πρόσβασης, ενηµέρωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδοµένων στέλνοντας σχετικό
αίτηµα

στην Royal Canin Hellas Εισαγωγή και Εµπορία Προϊόντων για Ζώα –

Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης».

Βάσει των ανωτέρω, µε την υπογραφή της παρούσας αίτησης συναινώ ρητά για λογαριασµό
µου και για λογαριασµό τρίτων στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και την
τήρηση του σχετικού αρχείου από την «Royal Canin

Hellas Εισαγωγή και Εµπορία

Προϊόντων για Ζώα – Μονοπρόσωπη Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης»

ή/και τους

συνεργάτες της».

Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε στα τηλέφωνα
210 – 8927141, Έλενα Αντωνιάδη

Η τελική λίστα των υποτρόφων θα επικοινωνηθεί γραπτώς στους επιτυχόντες.
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