
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ MEDITERRANEAN COLLEGE 
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
• Το Mediterranean College διοργανώνει καλοκαιρινό διαγωνισμό με τίτλο «Αυτό το 

καλοκαίρι θα είναι μαγικό – Αυτό το καλοκαίρι θα είναι … Μεσογειακό!» 
• Διάρκεια Διεξαγωγής: 14/6/2017 έως 3/7/2017 
• Δώρα Διαγωνισμού: 

1. 40 υποτροφίες σπουδών  
2. 40 tablet αφής 
3. 40 εκπτωτικά κουπόνια 40% για καλοκαιρινούς προορισμούς 

 
• Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν άτομα διαμένοντες μόνιμα στην Ελλάδα, 

που έχουν κλείσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. 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.  

• Γενικοί Όροι Διαγωνισμού: 
 Οι νικητές θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Mediterranean College έως τις 

7/7/17. 
 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 (π.χ. σε περίπτωση ελαττωματικού). 

 Η κατοχύρωση των δώρων από τους νικητές θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί 
έως τις 31/7/17 στις εγκαταστάσεις του Mediterranean College στην Αθήνα ή στη 
Θεσσαλονίκη.  

 Προϋπόθεση για την χρήση των υποτροφιών στα επιλεγμένα προγράμματα 
σπουδών είναι οι νικητές να πληρούν τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής 
σε αυτά και να ξεκινήσουν τη φοίτησή τους το ακαδημαϊκό έτος 2017-18. 
 

 
• Περιγραφή Δώρων Διαγωνισμού & Ειδικοί Όροι: 

 
 
ΑΠΟΕΜΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
Πρόγραμμα Αριθμός 

Υποτροφιών 
Παράρτημα  

BA Business Management 3 3 Θεσσαλονίκης 
ΒΑ Business (Marketing) 1 1 Αθήνας 
BA Business (Finance) 1 1 Αθήνας 



ΒΑ Business (Shipping) 2 2 Αθήνας 
BSc Applied Psychology 3 1 Αθήνας, 2 

Θεσσαλονίκης 
BA Early Childhood Studies 6 2 Αθήνας, 4 

Θεσσαλονίκης 
BA International Hospitality 
Management  

2 1 Αθήνας, 1 
Θεσσαλονίκης 

BA Professional Culinary Arts  
(ΜΟΝΟ για απόφοιτους ΙΕΚ 
Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής) 

2 1 Αθήνας, 1 
Θεσσαλονίκης 

BSc Computer Science 2 1 Αθήνας, 1 
Θεσσαλονίκης 

BSc Computer Networks & Security 2 2 Αθήνας 
BSc Speech Pathology & Therapy 6 3 Αθήνας, 3 

Θεσσαλονίκης 
BSc Physiotherapy 2 1 Αθήνας, 1 

Θεσσαλονίκης 
BEng Civil Engineering & 
Construction 

6 3 Αθήνας, 3 
Θεσσαλονίκης 

BEng Mechanical Engineering & 
Design 

2 1 Αθήνας, 1 
Θεσσαλονίκης 

 
Όροι απόδοσης υποτροφιών: 
 
• Οι υποτροφίες εκπαίδευσης αφορούν αποκλειστικά στα δίδακτρα του 1ου έτους 

σπουδών. 
• Από την προσφορά εξαιρούνται τα fees (τέλη) του συνεργαζόμενου Βρετανικού 

Πανεπιστήμιου (University of Derby, Manchester Metropolitan University) ύψους 1320€ 
έως 1500€  καθώς και πάσης φύσεως άλλο τέλος (π.χ. τέλος  αίτησης 50€, τέλος 
αποφοίτησης 100€, κ.λπ).  

• Η γλώσσα διδασκαλίας των προγραμμάτων είναι είτε μικτή (ελληνική & αγγλική) είτε 
αγγλική, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων. (Εξαίρεση αποτελεί το BA Professional Culinary 
Arts το οποίο είναι ελληνόφωνο). 

• Οι ώρες μαθημάτων διεξάγονται σε πρωινή, μεσημεριανή ή απογευματινή ζώνη, βάσει 
διαθεσιμότητας θέσεων. 

• Το Mediterranean College διατηρεί το δικαίωμα μη δημιουργίας τμήματος στην 
περίπτωση που δεν συγκεντρωθεί ο ελάχιστος αριθμός φοιτητών ή για λόγους ανωτέρας 
βίας. Στην περίπτωση αυτή, στους νικητές θα προσφερθεί υποτροφία σε εναλλακτικό 
πρόγραμμα σπουδών, ίσης ή μικτότερης αξίας.  

 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ TABLET 

 
• 7-inch capacitive touch screen, support more touch, 800*480 resolution screen; 
• Support WIFI,3G wireless Network; 
• Integrates dual cameras, Front 0.3 million/rear 2-million-pixel camera, network video 

conversation and support photography function 



• Adopt android 4.0 system; 
• Support auto rotation the screen horizontally or vertically; 
• Support Web browsing, chat online, online video, online games and download etc; 
• Support ten thousand games and programs download and install. 
• Supporting multiple audio formats such as MP3, WMA, AAC, APE, FLAC, etc; 
• Supporting lyric synchronous display; 
• Supporting video playing in multiple formats such as RM/RMVB, AVI, MKV, MOV, DAT, 

FLV etc; 
• Supports maximum 2160P resolution video file putout 
• Integrated HDMI output functions; 
• Supporting picture browsing, rotation and lantern slide playing in the formats of JPG, 

BMP, GIF and PNG, etc; 
• Support E-book function, playing in multiple formats such as TXT, fb2, pdb, pdf, epub, etc; 
• USB2.0 high rare transmission 
• Built-in microphone and longtime recording; 
• Supporting firmware upgrade; 
• Supporting MicroSD Card; Support OTG function can expand storage space 

 

Όροι απόδοσης tablet: 

• Τα tablet οι νικητές μπορούν να τα παραλάβουν από τις εγκαταστάσεις του Mediterranean 
College στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη το αργότερο έως τις 21/7/17. 

 
 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΟΠΩΝ  
 
Οι νικητές θα έχουν -40% από τις official τιμές και θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με το 
ξενοδοχείο για διαθεσιμότητα (2-5 διανυκτερεύσεις/κράτηση). 
  
ΠΗΛΙΟ - http://www.palladiohotel.gr/el/ - 10 Δωμάτια (Σουίτες) 
ΕΥΒΟΙΑ - http://www.hotelportoevia.com/ - 5 Δωμάτια 
ΜΕΣΣΗΝΙΑ - Navarino Villas - 5 Δωμάτια (Βίλες) 
ΑΙΓΙΝΑ - http://www.kavosbay.com/ - 5 Δωμάτια 
ΣΥΡΟΣ - http://www.villaregina.gr/  - 5 Δωμάτια 
ΠΑΡΟΣ - http://athinarooms.gr/  - 5 Δωμάτια 
ΜΑΝΗ - http://www.xemoni-hotel.gr/#/gr/home - 5 Δωμάτια 
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