
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ  

MEDITERRANEAN COLLEGE 

  

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 Το Mediterranean College στα πλαίσια του συγκεκριμένου διαγωνισμού 

έχει προγραμματίσει να διαθέσει τα ακόλουθα δώρα: 

 

o 1 υποτροφία  100% σε Bachelor ή Master στο Mediterranean 

College σε ειδικότητα επιλογής του νικητή.  

o 2 υποτροφίες  50% σε Bachelor ή Master στο Mediterranean 

College σε ειδικότητα επιλογής του νικητή.  

o Εκατό (100) επιταγές εκπαίδευσης αξίας 1000€ (η κάθε μία),  για 

φοίτηση σε Bachelor ή Master του Mediterranean College σε 

ειδικότητα επιλογής του νικητή.    

o Διακόσιες (200) επιταγές εκπαίδευσης αξίας 500€ (η κάθε μια), 

για τα προγράμματα Mediterranean Professional Studies 

(Διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του ενός έτους)  

 Η υποτροφία εκπαίδευσης αφορά στα δίδακτρα του πρώτου έτους 

σπουδών του νικητή και βάσει καλής ακαδημαϊκής επίδοσης (Μ.Ο 

Βαθμολογίας 65%), δύναται  να ισχύει και στα επόμενα έτη φοίτησης 

του.  

 Από την προσφορά για Bachelors και  Masters, εξαιρούνται τα fees του 

συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστήμιου (University of Derby)  

 Από την προσφορά των προγραμμάτων του Mediterranean 

Professional Studies εξαιρούνται τα fees του συνεργαζόμενου Φορέα 

Πιστοποίησης .  

 Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται 

οι  υπάλληλοι του Mediterranean College, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ 

βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε 

οποιοδήποτε πρόγραμμα του Mediterranean College, καθώς και τα 



ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, 

άτομα. Εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, που ορίζονται 

στο παρόν, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που 

ανεδείχθησαν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.  

 Η επικοινωνία με τους νικητές για την παραλαβή των δώρων θα γίνει 

τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από το 

Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει. 

 Τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε 

δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους. 

 Προϋπόθεση για την χρήση των υποτροφιών και των επιταγών 

εκπαίδευσης στα επιλεγμένα προγράμματα σπουδών είναι οι νικητές να 

πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτά. 

 Τα δώρα ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.   

 


