ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

1. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. ΒΡΑΒΕΙΑ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ – ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ
Η πολιτική κινήτρων διαχωρίζεται σε:
Α. Μίτσεια Βραβεία για απόφοιτους Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου.
Β. Υποτροφίες για όλους τους απόφοιτους της Εμπορικής Σχολής Μιτσή

Λεμύθου.
Γ. Ωφελήματα προς όλους τους μαθητές της Σχολής.
Δ. Βραβεία προς τους μαθητές της Σχολής για τα αποτελέσματα του σχολικού
έτους.
Ε. Βραβεία που δίδονται από τρίτα πρόσωπα μέσω του Διαχειριστικού.

Α) ΜΙΤΣΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ
Παραχωρούνται τα πιό κάτω βραβεία/υποτροφίες εφόσον οι επιτυχόντες πληρούν τα πιο
κάτω κριτήρια :
1. Τελική Βαθμολογία βάση Σχεδίου Παροχής Υποτροφιών μεγαλύτερη του 10 από τα
20.
2. Διαγωγή Κοσμιωτάτη
3. Για τα πρώτα τρία Μίτσεια βραβεία απαιτείται η άριστη επίδοση στον Απολυτήριο.
Σε αντίθετη περίπτωση τα βραβεία μειώνονται σε €6.000 έκαστο.
4. Εξασφάλιση θέσης και/ή εγγραφή σε Πανεπιστήμιο ή άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
όπως αυτό καθορίζεται από τους Κανονισμούς Υποτροφιών, το αργότερο μέσα σε
δύο χρόνια από τον χρόνο της αποφοίτησης από τη Σχολή Μιτσή.
5. Μαθητές οι οποίοι καταστρέφουν κακόβουλα εξοπλισμούς, υλικά ή εγκαταστάσεις της
Σχολής θα εξαιρούνται από τα ωφελήματα ή ακόμη και από τα Βραβεία και Υποτροφίες του
Διαχειριστικού Συμβουλίου.

Για τα αγόρια ισχύει το χρονικό διάστημα των 2 ακαδημαϊκών ετών μετά την
απόλυση τους από την Εθνική Φρουρά.
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1ο Μίτσειο Βραβείο-€12000
Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 12.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης
μέχρι την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητή/ρια που κατέλαβε την 1η
θέση στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα
κριτήρια τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω.
2Ο Μίτσειο Βραβείο-€8000
Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 8.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι
την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητή/ρια που κατέλαβε την 2η θέση στο
Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια
τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω.
3ο Μίτσειο Βραβείο-€7000
Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 7.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι
την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητή/ρια που κατέλαβε την 3η θέση στο
Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια
τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω.
4Ο Μίτσειο Βραβείο-€6000
Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 6.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι
την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητή/ρια που κατέλαβε την 4η θέση στο
Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια
τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω.
5Ο Μίτσειο Βραβείο-€5000
Παραχώρηση Ετήσιας Υποτροφίας ύψους 5.000 Ευρώ για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι
την απόκτηση του 1ου πτυχίου , προς τον/την μαθητή/ρια που κατέλαβε την 5η θέση στο
Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια
τις προϋποθέσεις και τους όρους που αναφέρονται πιο κάτω.
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Β) ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ
ΛΕΜΥΘΟΥ
Παραχωρούνται τα πιό κάτω βραβεία/υποτροφίες εφόσον οι επιτυχόντες πληρούν τα πιο
κάτω κριτήρια :
1. Διαγωγή Κοσμιωτάτη
2. Εξασφάλιση θέσης και/ή εγγραφή σε Πανεπιστήμιο ή άλλο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
όπως αυτό καθορίζεται από τους Κανονισμούς Υποτροφιών, το αργότερο μέσα σε
δύο χρόνια από τον χρόνο της αποφοίτησης από τη Σχολή Μιτσή.
3. Μαθητές οι οποίοι καταστρέφουν κακόβουλα εξοπλισμούς, υλικά ή εγκαταστάσεις της
Σχολής θα εξαιρούνται από τα ωφελήματα ή ακόμη και από τα Βραβεία και Υποτροφίες του
Διαχειριστικού Συμβουλίου.

Για τα αγόρια ισχύει το χρονικό διάστημα των 2 ακαδημαϊκών ετών μετά την
απόλυση τους από την Εθνική Φρουρά.
1. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΨΟΥΣ €4500
Παραχωρούνται στο 50% των αποφοίτων μαθητών που δεν έχουν επωφεληθεί από τα
Μίτσεια Βραβεία βάσει της τελικής τους βαθμολογίας στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών
του Διαχειριστικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα κριτήρια που επισυνάπτονται πιο κάτω.
2. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΥΨΟΥΣ €3500
Παραχωρούνται στο υπόλοιπο των αποφοίτων μαθητών που δεν έχουν επωφεληθεί
ούτε από τα Μίτσεια Βραβεία ούτε από τις Υποτροφίες των €4500 βάσει της τελικής
τους βαθμολογίας στο Σχέδιο Παροχής Υποτροφιών του Διαχειριστικού Συμβουλίου
σύμφωνα με τα κριτήρια που επισυνάπτονται πιο κάτω.

Γ. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Παραχώρηση δωρεάν γραφικής ύλης
2. Παραχώρηση σχολικού ρουχισμού ύψους €100 τον χρόνο.
3. Παραχώρηση Μπουφάν σε όλους τους μαθητές της Α΄Τάξης Γυμνασίου και σε
όλους τους νεοφερμένους.
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4. Παραχώρηση δωρεάν προγεύματος (γάλα ή χυμό, σάντουϊτς, ελιόπιτα ή τυρόπιτα
άλλο είδος του ιδίου κόστους) και επανάληψή του για όσους μένουν σε
απογευματινά φροντιστήρια.
5. Δωρεάν Μεταφορικά από και προς την Σχολή.
6. Δωρεάν μεταφορικά για Σχολικές Εκδρομές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και
αθλητικές δραστηριότητες.
7. Απαλλαγή από τέλη εγγραφής, τέλη απολυτηρίων και άλλων εγγράφων, καθώς και
δωρεάν παραχώρηση Λευκώματος – Περιοδικού Σχολής.
8. Επιχορήγηση μεταφοράς χιονοδρόμων προς και από το Τρόοδος στις κοινότητες της
περιοχής και δωρεάν παραχώρηση στολών και άλλων χρειωδών για την εκπαίδευση
των χιονοδρόμων και τη συμμετοχή τους σε διάφορους αγώνες.
9. Επιχορήγηση Μαθητικής Εκδρομής για τους μαθητές της Β’ Λυκείου (2/3 του
κόστους).
10. Επιχορήγηση αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή για τους μαθητές της Β’ Γυμνασίου.
11. Επιχορήγηση δαπάνης μαθημάτων μέσω των προγραμμάτων Κ.Ι.Ε. ή και ιδιωτικών
φροντιστηριακών μαθημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19
1. Όσοι μαθητές έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους από τον μήνα Μάιο του
προηγούμενου έτους, για να εγγραφούν για επιμορφωτικά μαθήματα μέσω
των Κ.Ι.Ε. Λεμύθου και εφόσον συμπληρώνονται τμήματα με τον ελάχιστο
αριθμό μαθητών, θα επιχορηγούνται με το συνολικό κόστος
παρακολούθησης των μαθημάτων.
2. Μαθητές της Σχολής που έχουν επιλέξει να παρακολουθούν επιμορφωτικά
μαθήματα σε Κ.Ι.Ε. άλλων περιοχών θα επιχορηγούνται με το συνολικό
κόστος παρακολούθησης των μαθημάτων.
3. Θα υπάρχει πλήρης επιχορήγηση για τα βιβλία τόσο για τους μαθητές της
παραγράφου 1 και 2 πιο πάνω.
4. Μαθητές που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον από τον μήνα Μάϊο του
προηγούμενου έτους για να εγγραφούν για επιμορφωτικά μαθήματα σε
Κ.Ι.Ε. και δεν έχουν συμπληρωθεί τμήματα με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών
και ως αποτέλεσμα αυτού έχουν εγγραφεί σε ιδιωτικά φροντιστήρια, θα
επιχορηγούνται με το αντίστοιχο συνολικό κόστος του μαθήματος στα Κ.Ι.Ε.,
νοουμένου ότι το φροντιστήριο που έχουν εγγραφεί είναι εγκεκριμένο από
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και εφόσον προσκομισθούν
νομότυπες αποδείξεις.
12. Επιχορήγηση τελειόφοιτων μαθητών για προετοιμασία για τελικές παγκύπριες
εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.
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Παραχωρείται χορηγία ύψους €500 για όσους απόφοιτους μαθητές/μαθήτριες
παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα ενόψει της προετοιμασίας των για τις
παγκύπριες εξετάσεις και νοουμένου το συνολικό κόστος ανέρχεται πέραν των €500
και προσκομισθούν οι κατάλληλες αποδείξεις πληρωμής.
13. Πλήρης επιχορήγηση εξεταστικών τελών μετά από παρουσίαση πιστοποιητικών
επιτυχίας στις εξετάσεις.
Όσοι μαθητές έχουν επιτύχει σε εξωτερικές εξετάσεις επιμόρφωσης, θα
επιχορηγούνται με το κόστος των εξεταστικών τελών εφόσον προσκομίσουν το
γνήσιο πιστοποιητικό επιτυχίας και νοουμένου ότι δεν παρήλθε χρονικό διάστημα
πέραν των τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού.

Σημείωση:
Μαθητές οι οποίοι καταστρέφουν κακόβουλα εξοπλισμούς, υλικά ή εγκαταστάσεις της
Σχολής θα εξαιρούνται από τα ωφελήματα ή ακόμη και από τα Βραβεία και Υποτροφίες του
Διαχειριστικού Συμβουλίου.

Δ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΕΤΟΥΣ
Βραβείο του Διαχειριστικού Συμβουλίου €200 στη μνήμη του πρώην Διευθυντή της Σχολής
F.V. Stevens για τον καλύτερο μαθητή / τρια της Α΄ και Β΄ Λυκείου στο μάθημα των Αγγλικών.
Ε. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ
1. Βραβείο οικ. Ανδρέα Χαραλάμπους Ιωακειμίδη €500 για τον καλύτερο τελειόφοιτο
στο μάθημα των Μαθηματικών βάσει αποτελεσμάτων Παγκύπριων Εξετάσεων –
Mάθημα Κατεύθυνσης
2. Βραβείο οικ. Ανδρέα Χαραλάμπους Ιωακειμίδη € 500 για τον καλύτερο
τελειόφοιτο στο Μάθημα Λογιστικής βάσει αποτελεσμάτων Παγκύπριων εξετάσεων
– Μάθημα Κατεύθυνσης
3. Βραβείο Καλυψώς Μαχλουζαρίδου €100 στη μνήμη του συζύγου της στον
καλύτερο στο Ήθος και Επίδοση τελειόφοιτο / τη.
4. Βραβείο Πολιτικής Οικονομίας €50 στη μνήμη των Γαβριήλ και Ουρανίας
Πατσαλίδου για τον καλύτερο τελειόφοιτο / τη στο μάθημα, λαμβάνοντας υπόψη
το βαθμό Τετραμήνων και τις Παγκύπριες Εξετάσεις

ΣΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
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1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν υποτροφία από το Ίδρυμα Δημοσθένη
Μιτσή, θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση παραχώρησης υποτροφίας και να
την παραδώσουν είτε στην Γραμματεία της Εμπορικής Σχολής Μιτσή στην Λεμύθου
είτε στο Γραφείο Διοίκησεως του Ιδρύματος Δημοσθένης Μιτσής στην Λευκωσία
στην Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 14, Μέγαρο Μιτσή 2, 1ος όροφος
Γραφείο 29.

2. Δικαίωμα αίτησης παραχώρησης πλήρους υποτροφίας έχουν μόνον οι απόφοιτοι
της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου, οι οποίοι έχουν φοιτήσει τουλάχιστον 5
χρόνια στην Σχολή.
3.

Περιπτώσεις μαθητών που έχουν θητεύσει λιγότερο από 5 χρόνια, για λόγους που
αφορούν πρόσφατη μετοίκιση τους στην περιοχή, θα υποβάλλουν αίτηση για
δικαίωμα παραχώρησης υποτροφίας κατά την εγγραφή τους στην Σχολή. Σε
περίπτωση έγκρισης, η υποτροφία θα παραχωρείται αναλογικά με τα χρόνια
φοίτησης τους. Συγκεκριμένα με το 1/3 της πλήρους υποτροφίας εφόσον η
εγγραφή αφορά τα τελευταία 2 χρόνια του Λυκείου και 2/3 της πλήρους
υποτροφίας, εφόσον η εγγραφή έχει γίνει τα τελευταία 3 χρόνια από την
αποφοίτηση του μαθητή.

4. Οι υποτροφίες παραχωρούνται στην βάση της απόδοσης του μαθητή και σε καμμιά
περίπτωση δεν παραχωρούνται υποτροφίες είτε για φιλανθρωπικούς σκοπούς ή
στηριγμένοι σε εισοδηματικά κριτήρια.
5. Η Αίτηση υποβολής παραχώρησης υποτροφίας, θα συμπληρώνεται από την 1η
Ιουλίου μέχρι την 30ην Σεπτεμβρίου εκάστοτε έτους.
2. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Μία υποτροφία για να είναι έγκυρη , ο αιτητής/τρια θα πρέπει μαζί με την αίτηση
να προσκομίσει τα πιο κάτω παραστατικά μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Για τους πρωτοετείς φοιτητές:
1. Πιστοποιητικό αποδοχής και εγγραφής σε Ίδρυμα ανώτερης και
ανώτατης εκπαίδευσης για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος.
2. Συγκατάθεση του φοιτητή που θα απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο για
να προσφέρει τις πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή , την
παρουσία και την απόδοση του φοιτητή.

«Ίδρυμα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης» σημαίνει:
(α)

Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο βάσει οικείας νομοθεσίας,
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(β)

Δημόσια Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοκρατίας,

(γ)

εκπαιδευτικά αξιολογημένο - πιστοποιημένο κλάδο σπουδών
ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας βάσει
οικείας νομοθεσίας και

(δ)

αναγνωρισμένο Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού βάσει
οικείας νομοθεσίας∙

3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
Με την έγκριση της αίτησης του φοιτητή από το Διαχειριστικό Συμβούλιο, ο/η
αιτητή/τρια θα ενημερώνεται γραπτώς και θα καλείται να υπογράψει συμβόλαιο
με χρονική διάρκεια, βάση του πιστοποιητικού εγγραφής στο Πανεπιστήμιο.

Σύμφωνα με την διάρκεια του προγράμματος απόκτησης του πρώτου
πτυχίου (Degree) -βλέπε παρ. 5 Διάρκεια υποτροφίας- θα υπογράφεται
συμβόλαιο παροχής υποτροφίας μεταξύ του Διαχειριστικού Συμβουλίου και
του φοιτητή/ριας και με την εγγύηση των γονέων ή των κηδεμόνων του
φοιτητή.
Οι όροι του συμβολαίου είναι θεμελιώδεις και οποιοσδήποτε όρος
τροποποιηθεί ή αλλοιωθεί ή παύσει να ισχύει και που αφορά:
1.
2.
3.
4.

το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που έχει παραχωρήσει θέση στον φοιτητή,
την χρονική διάρκεια των σπουδών,
το πρόγραμμα/κλάδος των σπουδών που επέλεξε ο φοιτητής και
το ποσό που θα λαμβάνει ως ετήσια χορηγία ο φοιτητής/ρια

καθιστά το συμβόλαιο αυτόματα ανενεργό και η χορηγία τερματίζεται.

4. ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η υποτροφία δίδεται για την απόκτηση πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου
και καλύπτει δίδακτρα, μεταφορικά, έξοδα διαμονής και διατροφής. Σε
περίπτωση που τα έξοδα του φοιτητή/ φοιτήτριας για τα προαναφερθέντα
υπερβαίνουν το ποσό της υποτροφίας, αυτά θα βαρύνουν τον φοιτητή /
φοιτήτρια.
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Η υποτροφία δεν καλύπτει σπουδές που πιθανόν να χρειαστούν για την
εκμάθηση ξένης γλώσσας ή οποιαδήποτε προκαταρκτικά ή
προπαρασκευαστικά μαθήματα με στόχο την εισδοχή σε πτυχιακό
πρόγραμμα πανεπιστημίου, όπως foundation year, orientation program, ή
άλλα συναφή ή παρόμοια προγράμματα.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Όσο χρόνο διαρκούν οι σπουδές για την απόκτηση πρώτου πτυχίου
(Degree) με ανώτατο χρονικό όριο πέντε ετών και σύμφωνα πάντοτε με την
χρονική διάρκεια του συμβολαίου και του προγράμματος που επιλέγηκε.
Η υποτροφία δυνατόν να διακοπεί ή ανασταλεί σε περίπτωση διακοπής της
φοίτησης και διακόπτεται αμετάκλητα σε περίπτωση που ο φοιτητής /
φοιτήτρια δεν είναι επιτυχής στις εξετάσεις κάθε χρόνου ώστε η φοίτηση να
συνεχίζεται απρόσκοπτα από έτος σε έτος μέχρι την απόκτηση του πτυχίου.
Φοιτητές/ριες που επιλέγουν μονοετή ή 2ετή προγράμματα σπουδών δεν
έχουν δικαίωμα δεύτερης επιλογής προγράμματος με το επιχείρημα της
περιορισμένης χρονικής διάρκειας του πρώτου προγράμματος.
6. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Για τους δευτεροετείς και άνω φοιτητές:
1. Πιστοποιητικό αποδοχής και εγγραφής στο Πανεπιστήμιο για το τρέχων
ακαδημαϊκό έτος.
2. Γνήσιο πιστοποιητικό απόδοσης για το προηγούμενο έτος και
προηγούμενου εξαμήνου.
3. Συγκατάθεση του φοιτητή που θα απευθύνεται στο Πανεπιστήμιο για να
προσφέρει τις πληροφορίες που αφορούν την εγγραφή , την παρουσία
και την απόδοση του φοιτητή.
Για να είναι πληρωτέα η χορηγία θα πρέπει ο φοιτητής να έχει επιτύχει σε όλα τα
εξεταζόμενα μαθήματα.
Σε αντίθετη περίπτωση ισχύουν οι πιο πάνω παράγραφοι 1,2 και 3 που αφορούν
τις προϋποθέσεις πληρωμών για τους πρωτοετείς φοιτητές.
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7. ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Με την υπογραφή του συμβολαίου και εφόσον προσκομισθούν τα απαραίτητα
πιστοποιητικά, θα γίνεται η πληρωμή της 1ης δόσης
Για την πληρωμή της 2ης δόσης της ετήσιας χορηγίας ο φοιτητής θα πρέπει με την
λήξη του 1ου εξαμήνου να προσκομίσει το γνήσιο πιστοποιητικό απόδοσης του και
αφού:
O/Η φοιτητής/τρια σπουδάζουν στο εξωτερικό εκτός Ελλάδας, ισχύουν τα
ακόλουθα:
1. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει επιτύχει σε δύο μαθήματα σε μία εξεταστική
περίοδο, δικαιούται να τα μεταφέρει στο επόμενο εξάμηνο χωρίς να
επηρεάζεται η χορηγία.
2. Φοιτητής ο οποίος δεν έχει επιτύχει σε τρία μαθήματα σε μία εξεταστική
περίοδο, η χορηγία αναστέλλεται και δεν πληρώνεται μέχρι ο φοιτητής
ανταποκριθεί στους όρους της παραγράφου 1 πιο πάνω.
3. Φοιτητής που ολοκληρώνει με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών του στην
κανονική διάρκεια του προγράμματος βάσει συμβολαίου ενώ του είχαν
ανασταλεί χορηγίες βάσει της παραγράφου 2 πιο πάνω, δικαιούται την
πληρωμή της χορηγίας αναδρομικά.
4. Φοιτητές/τριες που εκπνέει η μεταξύ μας συμφωνία και οφείλουν
μαθήματα, η υποτροφία αναστέλλεται και ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει
οποιοδήποτε δικαίωμα πληρωμής με αναδρομική ισχύ.
Για φοιτητές που σπουδάζουν σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης σε Ελλάδα και Κύπρο, θα πληρώνονται αναλογικά βάσει του
ποσοστού επιτυχίας της κάθε εξεταστικής περιόδου, το οποίο καθορίζεται με την
διαίρεση του αριθμού μαθημάτων του εξαμήνου που έχουν περάσει διά τον ολικό
αριθμό μαθημάτων του εξαμήνου.
Σε περίπτωση που φοιτητής/τρια εκπνεύσει η μεταξύ μας συμφωνία και οφείλουν
μαθήματα, η υποτροφία τερματίζεται και δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα
πληρωμής με αναδρομική ισχύ.
Οι πληρωμές θα γίνονται με την πιο κάτω σειρά:
1. Στο όνομα του Πανεπιστημίου/Σχολής για πληρωμή των διδάκτρων με
την προσκόμιση του πιστοποιητικού εγγραφής πανεπιστημίου.
2. Στο όνομα του φοιτητή για όσο ποσό υπολείπεται.
3. Κατά την πληρωμή της τελευταίας δόσης της υποτροφίας, ποσό €500 θα
αποκόπτεται προσωρινά και θα καταβάλλεται με την παρουσίαση του
Πτυχίου/Διπλώματος.
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Το Ίδρυμα θα καταβάλει προσπάθεια να διατηρεί απ΄ ευθείας επικοινωνία με τα
Πανεπιστημιακά και επαγγελματικά Ιδρύματα τόσο για την διαδικασία πληρωμής
όσο και για την απόδοση του μαθητή.
Για τον λόγο τούτο ο κάθε μαθητής που θα απολαμβάνει υποτροφία από το Ίδρυμα
θα πρέπει να υπογράφει δήλωση συγκατάθεσης για τον πιο πάνω σκοπό.
8. ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΜΙΤΣΕΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του Διαχειριστικού Συμβουλίου όπως:
1. οι υποτροφίες να παραχωρούνται βάση αντικειμενικών κριτηρίων,
2. την μείωση την αντιπαλότητας και του μη υγιούς ανταγωνισμού ανάμεσα
στους μαθητές και τους γονείς και κατ’ επέκταση της πίεσης προς τους
καθηγητές
3. της ποιοτικής αναβάθμισης του Σχολείου
4. βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων.
Επιλέγονται τα πιο κάτω κριτήρια
Απόδοση στις Ενιαίες εξετάσεις
1. 50% των μαθημάτων κατεύθυνσης (Παγκύπριες Εξετάσεις).
2. 25% Βαθμού Νέων Ελληνικών (Παγκύπριες Εξετάσεις)
3. 25% του Μέσου Όρου των υπολοίπων μαθημάτων Απολυτηρίου με εξαίρεση τα πιο πάνω
μαθήματα.
9. ΔΙΑΦΟΡΑ

1) Ερμηνεία των Κανονισμών Λειτουργίας.
Όλοι οι Κανονισμοί λειτουργίας της Υποτροφίας ερμηνεύονται τελεσιδίκως
ΜΟΝΟΝ από το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου.
Αναλυτική περιγραφή των κανονισμών απόκτησης και λειτουργίας των
υποτροφιών περιγράφεται στο Παράρτημα Κανονισμοί Χορηγίας Υποτροφιών
Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου.
2) Δικαίωμα κατάργησης της Υποτροφίας ή τροποποίησης των Κανονισμών
Λειτουργίας.
Το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου διατηρεί το
δικαίωμα να καταργήσει την Υποτροφία ή να τροποποιήσει τους πιο πάνω
Κανονισμούς Λειτουργίας, οποτεδήποτε κρίνει αυτό αναγκαίο έχοντας υπόψη
την όλη λειτουργία και ανάγκες της Σχολής.
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