
Digital Expo 2018 
Μεγάλος διαγωνισμός του Mediterranean College  

με πλούσια δώρα! 
 
Το Mediterranean College, το πλέον εξειδικευμένο Κολλέγιο σε σπουδές πληροφορικής, 
δικτύων και ασφάλειας σας προσκαλεί στο απόλυτο διήμερο event για το gaming και την 
τεχνολογία και σας περιμένει στα σημεία ενημέρωσης του Mediterranean ή/και του ΙΙΕΚ 
ΑΛΦΑ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο μεγάλο διαγωνισμό που πραγματοποιείται  με 
δώρα υποτροφίες σπουδών και είδη τεχνολογίας.  
Συγκεκριμένα, τα δώρα είναι:  

❖ 1 υποτροφία εκπαίδευσης*  για φοίτηση στο Mediterranean College, συνολικής 
αξίας 18.160€, για Bachelor (προπτυχιακό) σε πρόγραμμα της επιλογής του νικητή.  

❖ 1 υποτροφία εκπαίδευσης* για σπουδές στο ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ, συνολικής αξίας 5400€, στην 
ειδικότητα της επιλογής του νικητή.  

❖ 1 Microsoft Xbox One S White - 500 GB & Rocket League, αξίας 279€.  
❖ 1 Πληκτρολόγιο για Gaming, LOGITECH G810 Orion Spect Keyboard, αξίας 179,90€ 
❖ 1 σετ Ηχεία Η/Υ, LOGITECH Surround Sound Speakers Z506, αξίας 125,90€ 

 
 
*ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Ρητά διευκρινίζεται ότι:  
 

• Οι υποτροφίες εκπαίδευσης για φοίτηση στα προγράμματα του Mediterranean 
College αλλά και για σπουδές στους τομείς του ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στα δίδακτρα 
του πρώτου έτους σπουδών των νικητών και βάσει καλών ακαδημαϊκών 
επιδόσεων (Μ.Ο Βαθμολογίας 65%), δύναται να ισχύουν και στα επόμενα έτη 
φοίτησής τους. 

• Από την προσφορά των δύο υποτροφιών εκπαίδευσης, εξαιρούνται: 
1. Για τα προγράμματα του Mediterranean College, τα fees του 

συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστήμιου (University of Derby), τα 
application   fees,   τα   fees   Αποφοίτησης όπως και πάσης φύσεως άλλο 
τέλος.   

2. Για τα προγράμματα σπουδών του ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ, τα fees των Φορέων 
Πιστοποίησης όπως και πάσης φύσεως άλλο τέλος. 

• Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι 
υπάλληλοι του Mediterranean College, του ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ και του Gamespace.gr οι 
συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές του 
Mediterranean College και σπουδαστές του ΙΙΕΚ ΑΛΦΑ που έχουν ήδη εγγραφεί 
σε οποιοδήποτε πρόγραμμα των εκπαιδευτικών φορέων, καθώς και τα ανίκανα 
προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα. 

• Ως διάρκεια για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 
Δευτέρα 24 έως την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 21.00.  

• Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά στα γραφεία του Mediterranean 
College, την Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12.00.  

• Για τις υποτροφίες εκπαίδευσης, εάν οι νικητές δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται στο παρόν ή δεν αποδεχτούν τις υποτροφίες εντός 5 εργάσιμων 
ημερών από την ημέρα που θα τους γνωστοποιηθεί ότι κέρδισαν μέσω email ή 
τηλεφωνικά, θα επιλεγούν άλλοι νικητές από τους επιλαχόντες, που θα 
αναδειχθούν κατά σειρά προτεραιότητας από την κλήρωση.  



• Η επικοινωνία με το νικητές για τη χρήση των υποτροφιών και την παραλαβή των 
δώρων θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms 
από το Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχουν δηλώσει. 

• Προϋπόθεση για την χρήση της υποτροφίας για φοίτηση στα προγράμματα 
σπουδών του Mediterranean College, είναι ο νικητής να πληροί τις ακαδημαϊκές 
προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό. 

• Οι υποτροφίες εκπαίδευσης ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. 
• Οι υποτροφίες εκπαίδευσης και τα δώρα είναι προσωπικά και δεν 

ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


