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ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
 ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-2021 

 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» & του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία 2014-2020» του έργου «Πρακτική 

Άσκηση Πανεπιστημίου Κρήτης Τμήματος Ψυχολογίας» του Ε.Σ.Π.Α. 2014 - 2020, υπάρχουν 

70 διαθέσιμες θέσεις, 50 διαθέσιμες θέσεις για ιδιωτικούς και 20 σε δημόσιους φορείς για 

τον «Γ’ Κύκλο» για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (Κωδ Μαθημ. Ψ4702). Ο «Γ’ 

Κύκλος» θα διαρκέσει από 1/7/2021 έως και 15/8/2021 και θα προηγηθούν λόγω των 

ιδιάιτερων συνθηκών της πανδημίας α) οι φοιτητές που μέχρι τη λήψη του πτυχίου τους 

εκκρεμούν 39 ECTS μονάδες (αν έχουν δηλώσει πτυχιακή εργασία) ή 33 ECTS μονάδες (αν 

δεν έχουν δηλώσει πτυχιακή εργασία), β) οι φοιτητές μεγαλύτερων ετών καθώς, και γ) όσοι 

κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο 4ο έτος. Η 

τοποθέτηση στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς θα γίνει με σειρά κατάταξης 

λαμβάνοντας υπόψη και τα παραπάνω κριτήτρια.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 26/4/21 έως 14/5/21 (ώρα λήξης 

προθεσμίας 14:00μμ της 14ης Μαΐου 2021) και οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο 

email της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης praktiki@psy.soc.uoc.gr (μόνο στο συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα που προαναφέρεται). Η περίοδος των ενστάσεων θα ξεκινήσει από την 

ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων και θα διαρκέσει 5 εργάσιμες μέρες από 17/5/21 

έως και 24/5/21, 10:00 πμ.  

Σημειώνεται ότι αίτηση που δεν αποστέλλεται μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο δεν 

θα γίνεται δεκτή. Επίσης, για να γίνει δεκτή η αίτηση πρέπει να είναι συμπληρωμένα σωστά 

όλα τα πεδία. Παρακαλούμε σε κάθε επικοινωνία σας με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης να 

χρησιμοποιείτε τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς (e-mail) που σας έχουν δοθεί από το 

Πανεπιστήμιο. 
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Τα κριτήρια επιλογής των φοιτητών για την πρακτική άσκηση με σειρά 

προτεραιότητας όπως αυτά έχουν οριστεί από την Γ.Σ. του Τμήματος Ψυχολογίας (281- 

27/06/2018), εμφανίζονται παρακάτω: 

▪  Έτος φοίτησης (*-2.0) 

▪  Μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς *(2.5) 

▪  Τρέχων Μέσος Όρος Βαθμολογίας *(1.0) 

Τα παρακάτω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν εμπρόθεσμα και ορθά 

συμπληρωμένα: 

1. Αίτηση (έχει αναρτηθεί μαζί με την τρέχουσα ανακοίνωση). Η αίτηση θα πρέπει να είναι 

αποθηκευμένη σε .doc (word). Στο σημείο που αναφέρεται το έτος σπουδών, όσοι 

φοιτάτε σε έτος μεγαλύτερο του τέταρτου ΜΗΝ γράψετε 4ο (επανεγγραφή) αλλά 5ο, 6ο, 

κλπ. Επίσης, να αναφέρετε οπωσδήποτε τον τόπο διαμονής κατά την περίοδο της 

πρακτικής άσκησης. 

2. Αντίγραφο της καρτέλας σας από το STUDENT WEB ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF (ΟΠΩΣ 

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ STUDENT WEB) 

3. Την καρτέλα του φοιτητή (έχει αναρτηθεί μαζί με την τρέχουσα ανακοίνωση).  

4. Υπεύθυνη δήλωση (έχει αναρτηθεί μαζί με την τρέχουσα ανακοίνωση), η οποία θα 

πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά και σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης (δίπλα στην Φοιτητική Μέριμνα) μόλις ανακοινωθούν τα ονόματα των 

επιλεγέντων.  

5. Εντολή Πίστωσης Λογαριασμού Φυσικού Προσώπου (έχει αναρτηθεί μαζί με την 

τρέχουσα ανακοίνωση), η οποία θα πρέπει να κατατεθεί ηλεκτρονικά και και σε 

πρωτότυπη μορφή στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δίπλα στην Φοιτητική Μέριμνα) 

μόλις ανακοινωθούν τα ονόματα των επιλεγέντων. 

6. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού (οποιασδήποτε τράπεζας στην οποία είστε 

δικαιούχοι ή συν-δικαιούχοι).  

7. Βεβαίωση απογραφής ΙΚΑ (όσοι είναι προστατευόμενα μέλη πρέπει να βγάλουν 

υποχρεωτικά ΑΜ ΙΚΑ).  



 

 

Στο σημείο της αίτησης που αναφέρεται στην προτεινόμενη δομή πρακτικής άσκησης, 

παρακαλείσθε να σημειώνετε έως 5 προτιμήσεις και όλες να αφορούν 1 δημόσια και 4 

ιδιωτικές δομές. Θα απορριφθούν αυτομάτως αιτήσεις, στις οποίες δε θα έχουν δηλωθεί 

τουλάχιστον 4 προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δηλωθούν δομές μόνο στην Κρήτη, 4 από 

αυτές (κατά προτίμηση ιδιωτικές) θα πρέπει να βρίσκονται εκτός Ρεθύμνου. Εξαιτίας των 

έκτακτων συνθηκών που έχει επιβάλλει η πανδημία, η διαθεσιμότητα των δομών είναι 

ιδιαιτέρως περιορισμένη και υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, βάσει της κατάταξης, 

κάποιοι/οιες από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που θα δηλώσουν δομές μόνο στην Κρήτη 

να μην μπορέσουν να τοποθετηθούν. Για το λόγο αυτό δίνεται σύσταση η δήλωση δομών 

στον τόπο μόνιμης κατοικίας (εφόσον αυτή βρίσκεται εκτός Κρήτης). 

Εκτός από τις δομές που επισυνάπτονται και στις οποίες μπορεί κάθε φοιτητής/τρια να 

πραγματοποιήσει την πρακτική του/της άσκηση, υπάρχει η δυνατότητα να αναζητήσει μια 

δομή ψυχικής υγείας, με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει ψυχολόγος στη δομή που να 

τον/την εποπτεύει (εξαιρούνται τα ιδιωτικά γραφεία ψυχολόγων). Προτείνεται η εύρεση 

δομής στο τόπο διαμονής που να προσφέρει τηλεκπαίδευση, καθώς υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να συνεχιστεί τον Ιούλιο-Αύγουστο η εξ αποστάσεως Πρακτική Άσκηση. Σε 

αυτήν την περίπτωση, οι φοιτητές πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία με τη δομή, να 

εξασφαλίσουν την συναίνεση του φορέα, και να σταλούν τα τηλέφωνα του επόπτη  της 

δομής στο email της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης praktiki@psy.soc.uoc.gr ώστε να 

εγκριθεί και από το Τμήμα Ψυχολογίας. Δεν θα γίνονται δεκτά μηνύματα στα προσωπικά 

emails των μελών της Επιτροπής ΠΑ καθώς στα emails της Γραμματείας του Τμήματος.  

Η συνεννόηση με τη δομή χρειάζεται να γίνει μέσα στο διάστημα που γίνονται οι 

αιτήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να μας ενημερώσετε για τους φορείς που εσείς έχετε βρει 

το συντομότερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχό μας εγκαίρως.  

ΔΕΝ επιτρέπεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε φορέα όπου ο 

ασκούμενος φοιτητής είναι και εργαζόμενος. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι όσοι φοιτητές κάνουν αίτηση για πρακτική άσκηση και 

επιλεγούν, δεν μπορούν να διακόψουν την πρακτική τους άσκηση και να αποσύρουν την 

αίτησή τους, καθώς σε αυτήν την περίπτωση χάνουν την δυνατότητα να κάνουν νέα αίτηση 

για την επόμενη φάση πρακτικής άσκησης.  
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Ακολουθεί κατάλογος με τις ενδεικτικές διαθέσιμες δομές για αυτή τη φάση της 

πρακτικής και αναφέρεται για δική σας διευκόλυσνη ποιες από αυτές προσφέρουν 

τηλεργασία. Σε περίπτωση που δεν θα επιτραπεί και πάλι η δια ζώσης Πρακτική Άσκηση, 

στις δομές με τηλεκπαίδευση θα προηγηθούν οι φοιτητές βάσει των κριτηρίων που έχουν 

αναφερθεί στην πρόσκληση.  

Για τις δομές που χρειάζεται συνέντευξη πριν την αποδοχή θα πρέπει οι επιλεγέντες 

φοιτητές να επικοινωνήσουν με τους φορείς και να κάνουν τη συνέντευξη μόνο μετά από 

σχετική ανακοίνωση για τη σειρά κατάταξης που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο. 

ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλεκπαίδευση 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΓΩ, ΓΝΘ "Γ. 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

κ. ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ (231-3324321) ΟΧΙ 

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, «ΕΝΔΟΝ», ΡΕΘΥΜΝΟ 

κα. ΓΙΑΝΝΑΚΗ (6982884522) ΟΧΙ 

 

ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ  

ΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλεκπαίδευση 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (28310-87197) OXI 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κ. ΛΙΟΔΑΚΗΣ (28310-20799, 
28310-35399) 

OXI 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

κα. ΚΟΙΛΑΔΗ (2810375384) ΟΧΙ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

κα.ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗ (2813402402) ΟΧΙ 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ κ. ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ (2821340500) ΟΧΙ 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗ, ΧΑΝΙΑ 

κ. ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ (2821340500) ΟΧΙ 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

κ. ΚΟΤΣΗ (2610-240535) 
 

ΟΧΙ 

 

 



 

 

ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ  

ΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Τηλεκπαίδευση 
ΝΑΙ/ΟΧΙ 

ΔΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΑΠΗ» ΡΕΘΥΜΝΟ κα. ΜΑΡΚΟΥ (28310-23324) ΟΧΙ 

ΕΣΤΙΑΖΩ κα. ΛΕΠΤΙΔΗ (28310-54054) ΟΧΙ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔΟΧΟΣ 
ΠΗΓΗ", ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

κα. ΚΑΡΓΑΚΗ (2810-344094)  ΟΧΙ 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

κα. ΓΡΟΣΔΑΝΗ (2610332499) ΟΧΙ 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ 
ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, 
ΧΑΝΙΩΝ 

κα. ΓΡΟΣΔΑΝΗ (2610332499) ΟΧΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

κα. ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ/ κα. ΓΕΡΑΚΑΚΗ 
(2810-242121)  

ΟΧΙ 

 "ΣΤΗΡΙΞΗΣ" ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ κα. ΖΗΣΗ (2810-333857) ΟΧΙ 

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ  κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ (2810-342544)  ΟΧΙ 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΧΑΝΙΑ 

κα. ΠΡΑ (28210-76050) ΟΧΙ 

ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

κα. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ, κα. ΦΙΟΡΗ 
(28410-25905) 

ΟΧΙ 

ΘΕΟΧΑΡΙΔΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΩΝ ΧΑΝΙΑ  

κα. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ (28210-45046) ΟΧΙ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ  

κα. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ (2821341628/30)  
 

ΟΧΙ 

ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΝΕΑ 
ΔΟΜΗ 

κα. ΧΙΩΝΗ (21 1183 3390) ΝΑΙ 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΒΑΒΕΛ, ΑΘΗΝΑ κ. ΓΚΙΩΝΑΚΗΣ (210-8616266) ΝΑΙ 

ΑΡΣΙΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, ΑΘΗΝΑ 

κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (210-8611134/32, 
210-8259880) 

ΟΧΙ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΜΕΑ, ΑΘΗΝΑ 

κ. ΑΛΑΒΕΡΑΣ (210-6511432) ΟΧΙ 

PSYCHOLATE | PSYCHOMETRIC TESTING 
TECHNOLOGY, ΑΘΗΝΑ 

κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ (2118004170) ΝΑΙ 

(ΠΕΨΑΕΕ) ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «…ΣΤΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΑΘΗΝΑ 

κα. ΝΤΕΒΕ (210 8257112-115) ΝΑΙ 

ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

κα ΛΕΡΟΥ (2310526150/552813) 
κα ΠΑΡΑΛΗ  

ΟΧΙ 

ΠΥΞΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

κα ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ (2310 204453) NAI 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & 
ΕΡΕΥΝΩΝ: ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

κα. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ (2310-
845130, 2310 8451132, 2310 
848108) 

ΟΧΙ 

ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

κα. ΔΙΑΜΑΝΤΗ (2651400823/ 
2651044021) 

ΟΧΙ 



 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, 
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΧΟΡΙΠΠΟΣ, 
ΛΑΡΙΣΑ 

κα. ΓΚΟΥΤΖΟΥΡΕΛΑ (2410-414599) OXI 

"ΝΗΜΑ" - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΛΑΡΙΣΑ 

κ. ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ (2410-533737) ΟΧΙ 

ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΝΟΣΟΥ 

ΑΛΤΣΧΑΙΜΕΡ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΕΣ, ΒΟΛΟΣ 

κα. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ (24210-31227) ΝΑΙ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ «ΒΙΑ ΣΤΟΠ», 

ΚΑΒΑΛΑ 

κα. ΦΩΤΟΥ (2510-211103/ 2511-
104099) 

ΟΧΙ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 

'ΠΕΡΠΑΤΩ', ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

κα. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ (25310 36909) OXI 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ, ΒΕΡΟΙΑ κ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ (23310 29571) ΝΑΙ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ – 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΔΗΜΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

κα. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ (25510-26298) 
 

ΟΧΙ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ ΚΥΠΡΟΣ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (0035-724620372) - 

NEW HOPE SPECIAL SCHOOL CYPRUS κ. ΡΟΣΣΙΔΗ (0035-722494820) - 

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι 1,5 μήνας  και η αμοιβή για κάθε φοιτητή, ανέρχεται 

στο ποσό των  230 € μικτά.  

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης 

 

Ρέθυμνο, 26/4/2021 


