
«ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ – NDF» 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΕΚΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 

2019-2020 

 
   Η Φιλανθρωπική και Πολιτιστική Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Νίκος 
Δασκαλαντωνάκης – NDF» ( NDF ΑΜΚΕ) προκηρύσσει το 2ο Πρόγραμμα Υποτροφιών για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.  
 
Θα χορηγηθούν συνολικά δέκα (10) υποτροφίες στους κλάδους: 

1. Τουριστικό Μάνατζμεντ 

2. Πρωτογενής Ανάπτυξη και Τουρισμός 

3. Πολιτισμός και Τουρισμός 

4. Σε άλλο κλάδο εκ των ανωτέρω 

 

Συγκεκριμένα θα δοθούν: 

− Έξι (6) υποτροφίες για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό πεδίο 

του Τουριστικού Μάνατζμεντ (Tourism Management). 

− Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές, σε κλάδο σχετικό  με τη σύνδεση 

πρωτογενούς Τομέα και Τουρισμού. 

− Μία (1) υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές  σε κλάδο σχετικό  με τη διασύνδεση  

του Πολιτισμού με τον Τουρισμό.  

− Δύο (2) υποτροφίες σε άλλο πλην των παραπάνω γνωστικών πεδίων για μεταπτυχιακές  

σπουδές. 

 
 
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις 
 

1. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν μόνον όσοι έχουν ελληνική ιθαγένεια ή/και 
εθνικότητα και να έχουν γεννηθεί από το 1984 έως και το 2001. 

2. Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί ή να έχουν αναβολή κατάταξης επαρκή 
για την ολοκλήρωση των σπουδών ή να είναι στρατευμένοι και η θητεία τους να λήγει 
πριν από την ημερομηνία έναρξης του μεταπτυχιακού τους προγράμματος. 

3. Απολυτήριο από Λύκειο στην Ελλάδα. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και όσοι 
έχουν απολυτήριο Λυκείου από το εξωτερικό, λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας 
των γονέων ή προσωρινής διαμονής σε χώρα της αλλοδαπής.  

4. Πτυχίο από δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της Ελλάδας ή 
αντίστοιχα ισότιμα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Μέσος όρος 
βαθμολογίας του προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον οκτώ 
στα δέκα (8,00) ή 80% της κλίμακας βαθμολογίας για αποφοίτους Πανεπιστημίων 
του εξωτερικού όπως αυτή ορίζεται από το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο ή από το 
κράτος στο οποίο  αυτό λειτουργεί. Αίτηση μπορούν, επίσης, να υποβάλουν και επί 
πτυχίω υποψήφιοι, καθώς και όσοι έχουν τελειώσει σχολές στο αντικείμενο του 



τουρισμού, με το πτυχίο των οποίων μπορούν να γίνουν δεκτοί σε μεταπτυχιακά 
προγράμματα μερικής ή πλήρους παρακολούθησης  και σύμφωνα με τους ειδικούς 
όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί διατυπώνονται  παρακάτω για το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020. Για τις υποτροφίες προπτυχιακών σπουδών απαιτείται βαθμός 
απολυτηρίου 16/20 και άνω. 

5. Γίνονται δεκτές αιτήσεις για προγράμματα πλήρους και μερικής παρακολούθησης 
ανάλογα με το αντικείμενο και τους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί 
διατυπώνονται παρακάτω για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

6. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία 
ειδικεύσεις ή σε περισσότερα από ένα προγράμματα υποτροφιών της NDF AΜKE. Οι 
υποψήφιοι επιλέγουν το γνωστικό πεδίο με δική τους ευθύνη. 

7. Οι υποτροφίες δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Η έναρξη των υποτροφιών ξεκινά από 
1/9/2019 και εξής, ανάλογα με τη χώρα και το πρόγραμμα σπουδών των 

υποψηφίων. Ο υπολογισμός της χρονικής διάρκειας της υποτροφίας γίνεται με βάση 
την ελάχιστη διάρκεια που ορίζεται στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος, που 
έχει επιλέξει ο υποψήφιος. Ο υπολειπόμενος χρόνος σπουδών από 1/9/2019 για 
τους υποψηφίους για Μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Master's θα πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 9 μήνες. 

 
Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις 
 

 1.α. Για τις τέσσερις (4) από τις δέκα (10) υποτροφίες βασικό κριτήριο αποτελεί η   
καταγωγή από το Ρέθυμνο και το Νομό Ρεθύμνης. Στην περίπτωση που δεν βρεθούν 
υποψήφιοι που να πληρούν αυτό το κριτήριο, ως επόμενο κριτήριο επιλογής, εκτός 
των υπόλοιπων ακαδημαϊκών ή κοινωνικών όπου αυτά είναι απαραίτητα, καθορίζεται 
η κρητική καταγωγή. 

   β. Για την υποτροφία που αφορά στη διασύνδεση Τουρισμού και Πολιτισμού και 
Πρωτογενούς τομέα και Τουρισμού βασικό κριτήριο αποτελεί η καταγωγή από το 
Ρέθυμνο, το Νομό Ρεθύμνης, την Κρήτη ως επόμενο κριτήριο επιλογής ή/και ο 
υποψήφιος να είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή του Πολυτεχνείου 
Κρήτης 

   γ. Μία από τις υποτροφίες που αφορά στον Τουρισμό και δεν απευθύνεται σε 
εργαζομένους του Ομίλου Grecotel βασικό κριτήριο αποτελεί η καταγωγή από το 
Ρέθυμνο, το Νομό Ρεθύμνης, την Κρήτη ως επόμενο κριτήριο επιλογής ή/και ο 
υποψήφιος  να είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Κρήτης ή του Πολυτεχνείου 
Κρήτης 

              δ. Για τις δύο (2) από τις  τέσσερις (4 )υποτροφίες στο Τουριστικό Μάνατζμεντ              
που απευθύνονται σε εργαζομένους στον Όμιλο Grecotel δεν θα ισχύσει ο ειδικός 
όρος1.α, σύμφωνα με τους όρους που αναλύονται στον ειδικό  όρο 2. 

              ε. Οι έξι (6) υποτροφίες στο γνωστικό πεδίο του Τουριστικού Μάνατζμεντ αφορούν 
και σε προπτυχιακές και σε μεταπτυχιακές σπουδές.   

  στ. Στη γενική υποτροφία, στην οποία ισχύει ο ειδικός όρος 1.α, εκτός από            
ακαδημαϊκά δύναται να ληφθούν υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. 

  
2. Από τις έξι (6) υποτροφίες στον κλάδο του Τουριστικού Μάνατζμεντ, για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 οι τέσσερις (4) θα απευθύνονται σε ήδη εργαζόμενους 
του Ομίλου Grecotel. 

    α. Οι ως άνω τέσσερις (4) υποτροφίες που απευθύνονται  στους ήδη εργαζόμενους 
του Ομίλου Grecotel  θα χορηγηθούν υπό τον όρο ότι μετά τη λήξη της εκπαίδευσης 
ο εργαζόμενος θα εξακολουθήσει να εργάζεται για τον Όμιλο Grecotel στην ίδια ή 
συναφή θέση εργασίας τουλάχιστον για τρία (3) έτη. Σε περίπτωση λύσης, για 



οποιονδήποτε λόγο, της σύμβασης εργασίας οποτεδήποτε στο ως άνω χρονικό 
διάστημα των τριών (3) ετών (λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή απόλυσης για λόγους 
που συνδέονται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά του μισθωτού κ.α.) ο υπότροφος 
οφείλει να επιστρέψει στην NDF ΑΜΚΕ το συνολικό ποσό της υποτροφίας που του 
κατεβλήθη. Υποχρεούται επίσης ο υπότροφος να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας 
που έχει λάβει αν δεν ολοκληρωθούν οι προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές του, 
εκτός αν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι υγείας. 

 
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία στον Όμιλο 
Grecotel και να απασχολούνται κατ’ ελάχιστον στις θέσεις: captain, receptionist, asst 
HSKR, reservations, Guest Relations, A' μάγειρας, όλες οι ειδικότητες back office 
και όσοι βρίσκονται πάνω από αυτούς διοικητικά, καθώς επίσης και όσοι 
απασχολούνται στις κεντρικές υπηρεσίες των τμημάτων sales, marketing, operations, 
finance, HR και τεχνικό. Θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο 

Λύκειο (προπτυχιακή υποτροφία) και σε Ανώτερες, Ανώτατες ή Τουριστικές σχολές 
της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Για τους ήδη εργαζόμενους στον  Όμιλο Grecotel που 
επιθυμούν να λάβουν υποτροφία ο βαθμός πτυχίου ή απολυτηρίου, όπως 
αναγράφεται στους  γενικούς όρους και προϋποθέσεις αποτελεί πρόσθετο προσόν και 
όχι απαραίτητο. Βασικό κριτήριο βαθμολογικής αξιολόγησης αποτελεί ο Μέσος Όρος 
της εσωτερικής αξιολόγησης  του Ομίλου των 3 τελευταίων ετών που πρέπει να είναι 
πάνω από 3,00. Για τους ήδη εργαζόμενους στη Grecotel, αίτηση μπορούν να 
υποβάλουν όσοι έχουν γεννηθεί από το 1969 έως και το 2001.  

    β. Για μη εργαζόμενους στον Όμιλο Grecotel οι υποτροφίες στον κλάδο του 
Τουρισμού, αυτές που αφορούν στη διασύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα και του 
Πολιτισμού με τον Τουρισμό, χορηγούνται υπό τον όρο ότι μετά τη λήξη της 
εκπαίδευσής τους, οι υπότροφοι θα εργαστούν σε θέση εργασίας που θα τους 
προσφέρει ο Όμιλος τουλάχιστον για τρία (3)  έτη. Σε περίπτωση άρνησης ανάληψης 
εργασίας ή λύσης, για οποιονδήποτε λόγο, της σύμβασης εργασίας οποτεδήποτε στο 
ως άνω χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών  (λόγω οικειοθελούς αποχώρησης ή 
απόλυσης για λόγους που συνδέονται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά του 
μισθωτού κ.α.) ο υπότροφος θα οφείλει στην εταιρεία την επιστροφή του συνολικού 
ποσού της υποτροφίας που του κατεβλήθη. Υποχρεούται επίσης ο υπότροφος να 
επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έχει λάβει αν δεν ολοκληρωθούν οι 
μεταπτυχιακές σπουδές του, εκτός αν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι υγείας. 
 
Οι υποψήφιοι των δύο υποτροφιών στον κλάδο του Τουρισμού για μη εργαζόμενους 
στον Όμιλο Grecotel και συγκεκριμένα για μεταπτυχιακές σπουδές σε ειδικότητες 
που αφορούν στο Τουριστικό Μάνατζμεντ (Tourism Management), θα πρέπει να 
έχουν γεννηθεί από το έτος 1984 και εξής, να έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια συνεχούς 

υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και να έχουν  εργαστεί σε ξενοδοχειακή μονάδα 4* και 
5*. 

3. Για τη χορήγηση της υποτροφίας στη κατηγορία γενική υποτροφία θα 
συνεκτιμηθούν οι άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις, η πρωτοτυπία του θέματος και η 
οικονομική κατάσταση των υποψηφίων. Η μία εκ των δύο απευθύνεται σε συγγενή α’ 
βαθμού εργαζομένων στη Grecotel.  

   Τα ανωτέρω θα συμπεριληφθούν σε σχετικές συμβάσεις που θα συναφθούν 
με τους υποτρόφους, στις οποίες θα αποτυπώνονται λεπτομερώς οι όροι 
χορήγησης της υποτροφίας. 

 
 

Δικαιολογητικά: 

1. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.  

2. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης για τους άρρενες υποψηφίους. 



3. Μία φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας (στο πίσω μέρος της οποίας πρέπει να 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου). 

4. Συνοπτικό Βιογραφικό Σημείωμα (έως μία σελίδα) και δήλωση σκοπού, στην 
ελληνική γλώσσα. 
Για τους εργαζόμενους στον Όμιλο Grecotel απαιτείται βεβαίωση ότι εργάζονται σε 
αυτόν 

5. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. 
α. Για τους αποφοίτους ξένων Πανεπιστημίων, απαιτείται αντίγραφο πτυχίου 
επικυρωμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο από τον Κανονισμό του 
Πανεπιστημίου όπου θα αναφέρονται οι διαβαθμίσεις βαθμολογίας και διάκρισης. 
β. Για τους επί πτυχίω υποψηφίους, απαιτείται αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας 
και υπεύθυνη δήλωση με τον συνολικό αριθμό μαθημάτων που οφείλουν έως την 
περάτωση των σπουδών τους. 

6. α. Από τους αποφοίτους Ανώτερης αναγνωρισμένης Σχολής Χορού ή Δραματικής 
Τέχνης: Αντίγραφο διπλώματος και Βεβαίωση Αποφοίτησης επικυρωμένη από το 
Υπουργείο Πολιτισμού, όπου θα αναφέρεται η βαθμολογία των κύριων και 
δευτερευόντων μαθημάτων αριθμητικά. 
β. Από τους αποφοίτους αναγνωρισμένων Ωδείων: Αντίγραφο διπλώματος Ωδείου, 
όπου θα αναφέρεται η βαθμολογία των μαθημάτων και η τελική διάκριση (π.χ. 
Άριστα & 1ο  Βραβείο). 

     7.  Βεβαίωση Σειράς Κατάταξης Αποφοίτησης του Πανεπιστημίου/Σχολής, 
  από όλους τους υποψηφίους ανεξαιρέτως για τις προπτυχιακές τους σπουδές. 

(Δεν αφορούν τις υποτροφίες για τους ήδη εργαζόμενους στον Όμιλο Grecotel). 
Επίσημο αποδεικτικό-πτυχίο της ξένης γλώσσας στις οποίες θα γίνουν οι                         
μεταπτυχιακές σπουδές. Ως αποδεικτικά θεωρούνται αυτομάτως τα προπτυχιακά ή 
μεταπτυχιακά διπλώματα πανεπιστημίων του εξωτερικού. 

8. Περίληψη Πτυχιακής/Διπλωματικής εργασίας ή άλλης εργασίας που εκπονήθηκε στο 
πλαίσιο προπτυχιακών σπουδών σε έντυπη μορφή (έως 300 λέξεις). 

9. Αντίγραφα αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εργασίας από τους υποψηφίους στους 
κλάδους Αρχιτεκτονικής και Τεχνών. 

10. Δύο συστατικές επιστολές υπογεγραμμένες από καθηγητές ΑΕΙ/ΤΕΙ, οποιασδήποτε 
βαθμίδας ή αναγνωρισμένων Καλλιτεχνικών Σχολών ή Ωδείων, που έχουν προσωπική 
γνώση της σπουδαστικής εξέλιξης του υποψηφίου.  

          Οι επιστολές μπορούν να συνταχθούν σε επιστολόχαρτο Πανεπιστημίου/Σχολής. 
 Δεν γίνονται δεκτές συστατικές που αποστέλλονται μέσω e-mail.  
Οι συστατικές αποστέλλονται:  

α)  Από τον υποψήφιο: Σε κλειστό φάκελο μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή  
β) Απ’ ευθείας από τους καθηγητές: Ταχυδρομικά συστημένες, μέχρι και την 
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων  (λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία 
κατάθεσης βάσει σφραγίδας Ταχυδρομείου). 
γ)  Για τις υποτροφίες που απευθύνονται σε εργαζομένους του Ομίλου Grecotel δεν 
χρειάζονται συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχει η βεβαίωση εργοδότη.  

     11.  Αποδεικτικό αλληλογραφίας του υποψηφίου με το Πανεπιστήμιο. 
 α. για όσους είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα για το οποίο υποβάλλουν 
αίτηση: Βεβαίωση εγγραφής στο Πανεπιστήμιο με πληροφορίες για το επίπεδο 
σπουδών, τη διάρκεια, τον τίτλο που θα αποκτηθεί. Επιπλέον, για τους υποψηφίους 
διδάκτορες πρέπει να αναφέρεται το θέμα διατριβής και ο επόπτης καθηγητής. 
 β. για όσους έχουν γίνει αποδεκτοί: Βεβαίωση οριστικής αποδοχής από το 
Πρόγραμμα τελικής επιλογής τους ή από τα Προγράμματα για τα οποία επιθυμούν 
να αξιολογηθούν. 
 γ. για όσους έχουν υποβάλει αίτηση: αποδεικτικό υποβολής αίτησης για όλα τα 
Προγράμματα που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους προς την NDF AMKE, όπου θα 



αναφέρεται ξεκάθαρα το επίπεδο σπουδών των αντίστοιχων προγραμμάτων (π.χ. 
Master΄s). 
 δ. για όσους δεν έχουν υποβάλει αίτηση: απαντητικό e-mail από όλα τα 
Πανεπιστήμια που έχουν δηλωθεί στην αίτηση, όπου θα αναφέρεται η περίοδος 
υποβολής αιτήσεων ή άλλες γενικές πληροφορίες. 
 (Δεν αφορά τις υποτροφίες για τους ήδη εργαζόμενους στον Όμιλο Grecotel) 

     12. Πρόγραμμα επιδιωκόμενων σπουδών (για όλα τα Πανεπιστήμια που έχει δηλώσει ο 
υποψήφιος στην αίτησή του): Εκτύπωση από τις ιστοσελίδες των οικείων 
Πανεπιστημίων  των ακόλουθων πληροφοριών: διάρκεια φοίτησης, προϋποθέσεις 
εισαγωγής, απαιτούμενο  επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας, προσφερόμενα μαθήματα, 
προθεσμίες υποβολής αίτησης,  ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής, κατάλογος 
διδασκόντων, πληροφορίες για το  εκτιμώμενο κόστος σπουδών.  

    13. Υπεύθυνη δήλωση για την τελική επιλογή προγράμματος με το κόστος σπουδών.   

    14. Για τη γενική υποτροφία που λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά και οικονομικά                                    
κριτήρια απαιτούνται: 
- Αντίγραφο πλήρους φορολογικής δήλωσης των τελευταίων δύο ετών, 2018 και      

2019 
            - Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
            - Επίσημη βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. σε περίπτωση που ο γονέας ή οι γονείς είναι        

άνεργοι. 
 
 
Επιλογή: 

   Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων θα γίνει από ειδικές τριμελείς επιτροπές  από 
διαπρεπείς ακαδημαϊκούς και εκπροσώπους παραγωγικών φορέων ανάλογα με τον κλάδο 
και το γνωστικό πεδίο, σύμφωνα, πάντα, με τους γενικούς και ειδικούς όρους της 
προκήρυξης. 
 
   Η NDF ΑΜΚΕ και οι επιτροπές αξιολόγησης έχουν το δικαίωμα να καλέσουν σε 
προφορική συνέντευξη τους υποψηφίους, σε οποιαδήποτε φάση της  διαδικασίας 
αξιολόγησης και αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους για τον βέλτιστο συνδυασμό 
των όρων και των προϋποθέσεων όπως αυτά περιγράφονται στο αναλυτικό κείμενο της 
προκήρυξης που έχει  αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα www.ndf.org.gr 
 
Ύψος υποτροφιών 
   Το ύψος των υποτροφιών για τις μεταπτυχιακές σπουδές κυμαίνεται από πέντε χιλιάδες 
ευρώ (5.000,00€) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00€) για δίδακτρα ή διαμονή, ανάλογα 
με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν οι υποψήφιοι που επελέγησαν. 

 
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: 

www.ndf.org.gr/el/scholarships.html 
 
   Με την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 
της παρούσας προκήρυξης και της σχετικής αίτησης. 
 
   Όλα τα δικαιολογητικά  αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ενώ όσοι επιλεγούν, 
οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα αντίγραφα επικυρωμένα στην 
παρακάτω διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 64Β Μαρούσι τ.κ 151 25 GRECOTEL. 
 
   Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 29/7/2019 
 
   Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στα τέλη Αυγούστου 2019 στην ιστοσελίδα 
της NDF AMKE 
 

http://www.ndf.org.gr/
http://www.ndf.org.gr/el/scholarships


 
Επικοινωνία 
   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για διευκρινίσεις στο email: 
scholarships@ndf.org.gr και στα τηλέφωνα 2103743670-1. 

mailto:scholarships@ndf.org.gr

