ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥΘΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
Η πολιτική κινήτρων του Διαχειριστικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23
διαχωρίζεται σε:
Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
Ζ.

Μίτσεια Βραβεία για απόφοιτους της Σχολής.
Υποτροφίες για απόφοιτους της Σχολής.
Υποτροφίες για μεταπτυχιακό δίπλωμα για απόφοιτους της Σχολής.
Ωφελήματα προς τους μαθητές της Σχολής.
Βραβεία Δ.Σ. προς τους μαθητές της Σχολής.
Βραβεία που δίδονται από τρίτα πρόσωπα μέσω Δ.Σ. προς τους μαθητές της Σχολής.

Τα Μίτσεια Βραβεία και οι Υποτροφίες παραχωρούνται στους τελειόφοιτους μαθητές της Σχολής στη
βάση της απόδοσης του μαθητή και σε καμμιά περίπτωση δεν παραχωρούνται υποτροφίες είτε για
φιλανθρωπικούς σκοπούς ή στηριγμένοι σε εισοδηματικά κριτήρια.
Δικαίωμα παραχώρησης πλήρους υποτροφίας έχουν μόνο οι απόφοιτοι της Σχολής οι οποίοι έχουν
φοιτήσει τουλάχιστον 5 χρόνια στη Σχολή. Στην περίπτωση μαθητών που έχουν φοιτήσει λιγότερο
από 5 χρόνια, η υποτροφία παραχωρείται σύμφωνα με τα χρόνια φοίτησης τους ως ακολούθως:
• 1/3 της πλήρους υποτροφίας, εφόσον η εγγραφή αφορά τα τελευταία 3 χρόνια του Λυκείου.
• 2/3 της πλήρους υποτροφίας εφόσον η εγγραφή έχει γίνει τα τελευταία 4 χρόνια από την
αποφοίτηση του μαθητή.
Α. ΜΙΤΣΕΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1ο Μίτσειο Βραβείο - €10.000
Παραχώρηση ετήσιας υποτροφίας ύψους €10.000 για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την
απόκτηση του 1ου πτυχίου, προς τον μαθητή που κατέλαβε την 1η θέση με βάση τη Βαθμολογία
Μίτσειων Βραβείων/Υποτροφιών.
2Ο Μίτσειο Βραβείο - €8.000
Παραχώρηση ετήσιας υποτροφίας ύψους €8.000 για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την απόκτηση
του 1ου πτυχίου, προς τον μαθητή που κατέλαβε την 2η θέση με βάση τη Βαθμολογία Μίτσειων
Βραβείων/Υποτροφιών.
3ο Μίτσειο Βραβείο - €6.000
Παραχώρηση ετήσιας υποτροφίας ύψους €6.000 για όλα τα χρόνια φοίτησης μέχρι την απόκτηση
του 1ου πτυχίου, προς τον μαθητή που κατέλαβε την 3η θέση με βάση τη Βαθμολογία Μίτσειων
Βραβείων/Υποτροφιών.
Κριτήρια παραχώρησης Μίτσειων Βραβείων:
1. Διαγωγή Κοσμιωτάτη.
2. Άριστη επίδοση στο Απολυτήριο (με βαθμό 18,50-20,00).
3. Εξασφάλιση θέσης σε Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, το αργότερο μέσα σε
δύο χρόνια από τον χρόνο αποφοίτησης από τη Σχολή.
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Σημειώσεις:
1. Για τα αγόρια, το δικαίωμα παραχώρησης υποτροφίας ισχύει για το χρονικό διάστημα των 2
ακαδημαϊκών ετών, μετά την απόλυση τους από την Εθνική Φρουρά.
2. 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 Δ.Σ.
3. Σε περίπτωση μη επιτυχίας στο κριτήριο 2 (άριστη επίδοση), το 1ο, 2ο και 3ο βραβείο
μειώνονται σε €5.000.
Β. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Υποτροφίες ύψους €4.000
Παραχωρούνται σε όλους τους απόφοιτους μαθητές που δεν έχουν επωφεληθεί από τα Μίτσεια
Βραβεία και νοουμένου ότι έχουν επιτύχει επίδοση απολυτηρίου ΑΡΙΣΤΑ (με βαθμό 18,5020.00).
Υποτροφίες ύψους €3.000
Παραχωρούνται σε όλους τους απόφοιτους μαθητές που δεν έχουν επωφεληθεί από τα Μίτσεια
Βραβεία και νοουμένου ότι έχουν επιτύχει επίδοση απολυτηρίου ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ (με βαθμό 15,5018,49).
Υποτροφίες ύψους €2.000
Παραχωρούνται σε όλους τους απόφοιτους μαθητές που δεν έχουν επωφεληθεί από τα Μίτσεια
Βραβεία και νοουμένου ότι έχουν επιτύχει επίδοση απολυτηρίου ΚΑΛΑ (με βαθμό 13,00 -15,49).
Κριτήρια παραχώρησης υποτροφιών:
1. Διαγωγή Κοσμιωτάτη.
2. Η Βαθμολογία Μίτσειων Βραβείων/Υποτροφιών είναι μεγαλύτερη του 10 από τα 20.
3. Εξασφάλιση θέσης σε Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης το αργότερο μέσα σε
δύο χρόνια από τον χρόνο αποφοίτησης από τη Σχολή Μιτσή.
Σημειώσεις:
1. Για τα αγόρια, το δικαίωμα παραχώρησης υποτροφίας ισχύει για το χρονικό διάστημα των
δύο ακαδημαϊκών ετών, μετά την απόλυση τους από την Εθνική Φρουρά.
2. 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
Δ.Σ.
Γ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Παραχώρηση υποτροφίας ένός έτους – ανεξαρτήτως διάρκειας του προγράμματος - για
μεταπτυχιακό δίπλωμα, σε όσους φοιτητές έχουν άριστη πτυχιακή επίδοση.
Το ποσό της υποτροφίας θα είναι ίσο με την ετήσια υποτροφία που παραχωρήθηκε στο φοιτητή
για το πτυχιακό του πρόγραμμα.
Η πληρωμή της υποτροφίας παραχωρείται μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού
προγράμματος με την προσκόμιση του μεταπτυχιακού διπλώματος.
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Δ. ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Παραχώρηση σχολικού ρουχισμού μόνο στους άπορους μαθητές.
2. Παραχώρηση δωρεάν προγεύματος σε όλους τους μαθητές.
3. Δωρεάν μεταφορικά έξοδα από και προς τη Σχολή, καθώς και μεταφορικά έξοδα για
αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
4. Παραχώρηση γεύματος για όσους μαθητές συμμετέχουν στο Εμπορικό Οικονομικό Λύκειο.
5. Πλήρης επιχορήγηση εξεταστικών τελών σε όσους μαθητές συμμετέχουν στο Εμπορικό
Οικονομικό Λύκειο.
6. Απαλλαγή από τέλη εγγραφής, τέλη απολυτηρίων και άλλων εγγράφων.
7.

Δωρεάν παραχώρηση Λευκώματος – Περιοδικού Σχολής.

8. Μεταφορικά έξοδα των μαθητών που συμμετέχουν στο μάθημα χιονοδρομιών (από τη Σχολή
στο Τρόοδος και από το Τρόοδος στη Σχολή) και δωρεάν παραχώρηση στολών και άλλων
χρειωδών για την εκπαίδευση των χιονοδρόμων και τη συμμετοχή τους σε διάφορους
αγώνες.
9. Επιχορήγηση αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή με το ποσό των €400 για τους μαθητές της Β’
Γυμνασίου.
10. Επιχορήγηση Προγράμματος Επιμορφωτικών Μαθημάτων Διαχειριστικού Συμβουλίου
(Π.Ε.Μ.Δ.Σ.)
Το Διαχειριστικό Συμβούλιο παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα που
αποσκοπεί στην επιμόρφωση και στην βελτίωση των αποτελεσμάτων τους. Επιπρόσθετα
προσφέρεται στους συμμετέχοντες γεύμα, μεταφορικά και βιβλία.
1. Γυμνασιακός Κύκλος
Υποστηρικτική εκπαίδευση στα μαθήματα:
1. Νέα Ελληνικά
2. Μαθηματικά
Επιμορφωτική εκπαίδευση βάσει πιστοποίησης
1. Αγγλικά
2. Πληροφορική
2. Λυκειακός Κύκλος
1. Υποστηρικτική εκπαίδευση σε μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης για μαθητές Α’ & Β’
Λυκείου.
2. Υποστηρικτική εκπαίδευση για εξεταζόμενα μαθήματα Παγκυπρίων εξετάσεων για
μαθητές Γ΄ Λυκείου.
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Η συμμετοχή στο Π.Ε.Μ.Δ.Σ. ορίζεται στα €5 μηνιαίως για κάθε επιμορφωτικό μάθημα, με
εξαίρεση τους άπορους μαθητές για τους οποίους είναι δωρεάν, ποσό το οποίον
αντιπροσωπεύει τη συνεισφορά των γονέων για τα προσφερόμενα γεύματα. Ο Σύνδεσμος
Γονέων θα φροντίσει να εισπράττει το εν λόγο ποσό και θα το καταθέτει στο τραπεζικό
λογαριασμό του Δ.Σ.
11. Παραχώρηση ασφαλιστικής κάλυψης για όλους τους μαθητές βάσει της προσφοράς της
Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμου Γονέων.

Ε. ΒΡΑΒΕΙΑ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
Βραβείο του Δ.Σ. €200 στη μνήμη του πρώην Διευθυντή της Σχολής F.V. Stevens για τον μαθητή με
την καλύτερη βαθμολογία – μέσος όρος Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου στο μάθημα των Αγγλικών.
Ζ. ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΥ ΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕΣΩ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
1. Βραβείο οικ. Ανδρέα Χαραλάμπους Ιωακειμίδη €500 για τον καλύτερο τελειόφοιτο στο
μάθημα των Μαθηματικών κατεύθυνσης, βάσει μέσου όρου αποτελεσμάτων Παγκύπριων
Εξετάσεων Τετραμήνων.
2. Βραβείο οικ. Ανδρέα Χαραλάμπους Ιωακειμίδη €500 για τον καλύτερο τελειόφοιτο στο
Μάθημα Λογιστικής κατεύθυνσης, βάσει μέσου όρου αποτελεσμάτων Παγκύπριων
Εξετάσεων Τετραμήνων.
3. Βραβείο Καλυψώς Μαχλουζαρίδου €100 στη μνήμη του συζύγου της στον καλύτερο
τελειόφοιτο στο Ήθος και Επίδοση.
4. Βραβείο στη μνήμη των Γαβριήλ και Ουρανίας Πατσαλίδου €50 για τον καλύτερο τελειόφοιτο
στο μάθημα των οικονομικών κατεύθυνσης, βάσει μέσου όρου αποτελεσμάτων Παγκύπριων
Εξετάσεων Τετραμήνων.
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν υποτροφία από το Δ.Σ., θα πρέπει μετά την
αποφοίτηση τους να συμπληρώσουν το Προφίλ Αποφοίτου (Έντυπο Γραμματείας αρ. 1012)
και να το παραδώσουν στη Γραμματεία της Σχολής.
2. Η Γραμματεία της Σχολής αποστέλλει στη Γραμματεία του Δ.Σ. τα πιο κάτω πιστοποιητικά:
1. Προφίλ Αποφοίτου
2. Πιστοποιητικό αποτελεσμάτων και φοίτησης
3. Πιστοποιημένο αντίγραφο Απολυτηρίου
4. Κατάσταση Μίτσειων Βραβείων
3. Η Γραμματεία του Δ.Σ. καταχωρεί τους νέους φοιτητές σε ηλεκτρονικό σύστημα και
δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης τους οποίους αποστέλλει στους φοιτητές με ηλεκτρονικό
μήνυμα. Οι εν λόγω κωδικοί χρησιμεύουν για υποβολή στη συνέχεια αιτημάτων πληρωμής
δόσεων υποτροφίας.
4. Στη συνέχεια υπογράφεται από το Φοιτητή και το Δ.Σ. Συμφωνία για Παροχή Υποτροφίας /
Βοηθήματος με εγγύηση ενός εκ των Γονέων / Κηδεμόνων του φοιτητή. Για την εγκυρότητα
της εν λόγω συμφωνίας απαιτούνται τα ακόλουθα:
1. Πιστοποιητικό αποδοχής και εγγραφής σε «’Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης» για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος.
«Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης» σημαίνει:
1. Αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο βάσει οικείας νομοθεσίας,
2. Δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας,
3. Εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας βάσει οικείας νομοθεσίας, και
4. Αναγνωρισμένο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού βάσει οικείας
νομοθεσίας.
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.
3. Οι όροι της εν λόγω Συμφωνίας είναι θεμελιώδεις και οποιοσδήποτε όρος τροποποιηθεί
ή αλλοιωθεί ή παύσει να ισχύει και που αφορά:
1. το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που έχει παραχωρήσει θέση στον φοιτητή,
2. την χρονική διάρκεια των σπουδών,
3. το πρόγραμμα/κλάδος των σπουδών που επέλεξε ο φοιτητής
καθιστά το συμβόλαιο αυτόματα ανενεργό και η χορηγία τερματίζεται.
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2. ΣΚΟΠΟΣ / ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία δίδεται για την απόκτηση πρώτου πτυχίου σε Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης και καλύπτει δίδακτρα, μεταφορικά, έξοδα διαμονής και διατροφής. Σε περίπτωση
που τα έξοδα του φοιτητή για τα προαναφερθέντα υπερβαίνουν το ποσό της υποτροφίας, αυτά
θα βαρύνουν τον φοιτητή.
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 όπως foundation year, orientation program, ή άλλα συναφή προγράμματα.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση πρώτου πτυχίου από Ίδρυμα
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης με ανώτατο χρονικό όριο πέντε έτη και σύμφωνα πάντοτε
με την χρονική διάρκεια του συμβολαίου.
Φοιτητές που επιλέγουν μονοετή ή 2ετή προγράμματα σπουδών δεν έχουν δικαίωμα δεύτερης
επιλογής προγράμματος με το επιχείρημα της περιορισμένης χρονικής διάρκειας του πρώτου
προγράμματος.
4. ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
1. Πληρωμή προκαταβολής
Με την υπογραφή της Συμφωνίας για Παροχή Υποτροφίας/Βοηθήματος και εφόσον
προσκομισθεί πιστοποιητικό αποδοχής και εγγραφής σε Ίδρυμα Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης για το τρέχων ακαδημαϊκό έτος, η Γραμματεία του Διαχειριστικού Συμβουλίου
προχωρεί με την πληρωμή της προκαταβολής.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου δεν είναι εφικτή η υπογραφή της Συμφωνίας για
Παροχή Υποτροφίας/Βοηθήματος, η προκαταβολή μπορεί να πληρωθεί και η Συμφωνία θα
πρέπει να υπογραφεί πριν την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου.
Σημειώνεται ότι η προκαταβολή είναι ίση με το 50% της ετήσιας υποτροφίας και
παραχωρείται για κάλυψη των αρχικών εξόδων του φοιτητή.
2. Πληρωμή υπόλοιπων δόσεων υποτροφίας
Η πληρωμή των υπόλοιπων δόσεων γίνεται βάσει των αποτελεσμάτων του φοιτητή και αφού
προσκομίσει γνήσιο πιστοποιητικό απόδοσης για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και/ή
προηγούμενο εξάμηνο.
Οι δόσεις αυτές υπολογίζονται ως ακολούθως:
1. Το συνολικό ποσό της υποτροφίας, αφαιρουμένης της προκαταβολής, διαιρείται με το
συνολικό αριθμό μαθημάτων και/ή ECTS (Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων) του προγράμματος σπουδών για να καθοριστεί
το ποσό για κάθε μάθημα και/ή ECTS.
2. Στη συνέχεια το ποσό αυτό πολλαπλασιάζεται με το συνολικό αριθμό μαθημάτων/ECTS
που πέτυχε ο φοιτητής σε κάθε εξεταστική περίοδο, για να καθοριστεί το ποσό της κάθε
δόσης.

6

Σε περίπτωση που φοιτητής εκπνεύσει η μεταξύ μας συμφωνία και οφείλει 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 Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης για πληρωμή των
διδάκτρων με την προσκόμιση πιστοποιητικού εγγραφής.
2. Στο όνομα του φοιτητή όπου δεν καταβάλλονται δίδακτρα.
3. Κατά την πληρωμή της τελευταίας δόσης της υποτροφίας, ποσό €500 θα αποκόπτεται
προσωρινά και θα καταβάλλεται με την παρουσίαση του Πτυχίου/Διπλώματος.
Το Δ.Σ. θα καταβάλει προσπάθεια να διατηρεί απ΄ ευθείας επικοινωνία με τα Ιδρύματα
Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης τόσο για την διαδικασία πληρωμής όσο και για την
απόδοση του φοιτητή.
5. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΙΤΣΕΙΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ / ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία του Δ.Σ. 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 της Σχολής,
4. το βαθμό δυσκολίας των μαθημάτων.
Η βαθμολογία για σκοπούς κατάταξης των μαθητών στα Μίτσεια Βραβεία/Υποτροφίες
υπολογίζεται ως ακολούθως:
1. 50% του βαθμού των μαθημάτων κατεύθυνσης (Μέσος όρος βαθμολογίας Παγκύπριων
Εξετάσεων Τετραμήνων).
2. 25% Βαθμού Νέων Ελληνικών (Μέσος όρος βαθμολογίας Παγκύπριων Εξετάσεων
Τετραμήνων)
3. 25% του Μέσου Όρου του βαθμού των υπολοίπων μαθημάτων Απολυτηρίου με εξαίρεση τα
μαθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και 2.
6. ΔΙΑΦΟΡΑ
1. Ερμηνεία των Κανονισμών Λειτουργίας.
Όλοι οι Κανονισμοί λειτουργίας για τις Υποτροφίες ερμηνεύονται τελεσιδίκως ΜΟΝΟΝ από
το Διαχειριστικό Συμβούλιο της 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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