
 

 

  

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ 
ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

Α.Π. 8495/269/2022 
Ημερομηνία 18/04/2022 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
«Γ΄Κύκλος»  

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
 ΑΚ. ΕΤΟΣ 2021-2022 

 
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 

90 διαθέσιμες θέσεις, 70 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 01/07/2022 έως και 15/08/2022. Η τοποθέτηση σε δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς θα γίνει ανάλογα με την σειρά κατάταξης φοιτητών.  

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται από 19/04/22 έως 03/05/22 (ώρα λήξης 

προθεσμίας 9:00πμ της 3ης Μαΐου2022) 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 

04/05/22 έως και 10/05/22, και ώρα 9:00 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. 

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: 
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▪  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. 

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

ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ STUDENT WEB) 

3. Την καρτέλα του φοιτητή σε μορφή .xls (Excel) (έχει αναρτηθεί μαζί με την τρέχουσα 

ανακοίνωση).  

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

πρέπει να κατατεθεί υπογεγραμμένη από εσάς και 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 υπογεγραμμένη από εσάς και 

ηλεκτρονικά και σε πρωτότυπη μορφή στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης (δίπλα στην 

Φοιτητική Μέριμνα) μόλις ανακοινωθούν τα ονόματα των επιλεγέντων. 

6. Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού ελληνικής τράπεζας (οποιασδήποτε ελληνικής 

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 2 δημόσιες και 3 

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

τουλάχιστον 5 προτιμήσεις. Σε περίπτωση που δηλωθούν δομές μόνο στην Κρήτη, 3 από 



 

 

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

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

δομή που να τον/την εποπτεύει (εξαιρούνται τα ιδιωτικά γραφεία ψυχολόγων). 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 (κατά προτίμηση 

κινητό τηλέφωνο εφόσον είναι εφικτό) στο email της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης 

praktiki@psy.soc.uoc.gr ώστε να εγκριθεί και από το Τμήμα Ψυχολογίας. Η συνεννόηση με 

τη δομή με την Επιτροπή ΠΑ χρειάζεται να γίνει μέχρι την 29η Απριλίου 2022. Είναι πολύ 

σημαντικό η Επιτροπή ΠΑ να κάνει τον έλεγχο όσο το δυνατόν συντομότερα. ΔΕΝ 

επιτρέπεται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε φορέα όπου ο ασκούμενος 

φοιτητής είναι και εργαζόμενος. 

Δεν θα γίνονται δεκτά μηνύματα στα προσωπικά emails των μελών της Επιτροπής 

ΠΑ καθώς στα emails της Γραμματείας του Τμήματος.  

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.  

Να επισημανθεί ότι λόγω της πανδημίας, οι δομές θέτουν πλέον ως βασική 

προϋπόθεση για τους φοιτητές/τριες που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους 

άσκηση να είναι εμβολιασμένοι. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιλεγεί και 

τοποθετηθεί σε μια δομή και δεν επιθυμεί εκ των υστέρων για προσωπικούς λόγους να 

εμβολιαστεί, κάτι το οποίο είναι απόλυτα σεβαστό, η Επιτροπή ΠΑ δεν υποχρεώνεται να 

αναζητήσει άλλη δομή.  Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση χάνει την δυνατότητα να κάνει νέα 

αίτηση για την επόμενη φάση πρακτικής άσκησης βάσει του κανονισμού.   

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι φοιτητές οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των 

πυρόπληκτων (εξαιτίας των σφοδρών καταστροφών που υπέστησαν διάφορες περιοχές της 

Ελλάδας π.χ Αττική, Εύβοια, Πελοπόννησος κλπ.) ή των σεισμόπληκτων (π.χ. Αρκαλοχώρι 

Ηρακλείου), τοποθετούνται κατά προτεραιότητα στις δομές προτίμησής τους, χωρίς να 

συνυπολογίζονται τα λοιπά ισχύοντα κριτήρια. Οι αιτήσεις τους πρέπει να συνοδεύονται από 
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το επίσημο δελτίο π.χ. της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας το οποίο πιστοποιεί ότι ανήκουν σε 

πυρόπληκτη περιοχή ή σε σεισμόπληκτη περιοχή. 

Ακολουθεί κατάλογος με τις ενδεικτικές διαθέσιμες δομές για αυτή τη φάση της 

πρακτικής. 

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 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΩΝ-ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ 

κ. ΤΖΟΥΑΝΑΚΗΣ (281-3403888/46) 

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

κ. ΓΚΙΟΥΖΕΠΑΣ (231-3324321) 

 

ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ 

ΔΟΜΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ (28310-87197) 

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

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

κα. ΠΙΤΣΟΥΛΗ (2810-375080)) 

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ κ. ΖΟΥΜΑΔΑΚΗ (2821-340500) 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΥΔΑ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (2814004560)  

414 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, 
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

κα. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ (210-8106540, 210-
8106530) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ο "ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" κα. ΣΑΡΡΗ (213-2041000) 

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

κ. ΚΟΤΣΗ & κ. ΛΩΛΟΥ (2610-240535) 
 

 

ΔΟΜΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

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

ΕΣΤΙΑΖΩ κα. ΛΕΠΤΙΔΗ (28310-54054)  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ "ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ", ΗΡΑΚΛΕΙΟ κα. ΚΑΡΓΑΚΗ (2810-344094)  

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

κα. ΓΡΟΣΔΑΝΗ (2610332499) 



 

 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΡΕΘΥΜΝΟ 

κα. ΓΡΟΣΔΑΝΗ (2610332499) 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - ΚΕΝΤΡΑ ΑΜΕΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ, ΧΑΝΙΩΝ 

κα. ΓΡΟΣΔΑΝΗ (2610332499) 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

κ.κ. ΜΕΛΤΙΝΗ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ/ΕΛΕΝΗ 
ΓΕΡΑΚΑΚΗ (2810-242121)  

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ «ΆΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ κα. ΚΟΨΑΧΕΙΛΗ (2810-232401) 

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

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ  κ. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ (2810-342544, 2811-
810316) 

SIGISMUND ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ (281-4004560)  

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΝΟΣΟΥ ALZHEIMER & ΣΥΝΑΦΩΝ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ, ΧΑΝΙΑ 

κα. ΠΡΑ (28210-76050) 

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

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ, ΑΘΗΝΑ κ. κ. ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ (210-6511432) 

PSYCHOLATE | PSYCHOMETRIC TESTING TECHNOLOGY, 
ΑΘΗΝΑ 

κ. ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ (2118004170) 

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

κα. ΝΤΕΒΕ (210-8257112-115) 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "ΑΚΤΙΟΣ" κ. ΣΠΑΝΟΣ (210-6523623, 2169001034) 

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΓΑΛΗΝΗ» ΤΗΣ Α.Μ.Κ.Ε. 
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», ΑΘΗΝΑ 

κα. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ (210-2478830) 

ΚΑΡΙΕΡΑ ΑΕ κ. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ (210-8115300) 

ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ, 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

κα. ΛΕΡΟΥ (2310-526150/552813) 
κα. ΠΑΡΑΛΗ  

ΠΥΞΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  

κα. ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ (2310-204453) 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ, 

ΠΑΤΡΩΝ 

Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (2610-336666) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ «ΒΙΑ ΣΤΟΠ», 

ΚΑΒΑΛΑ 

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

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΦΙΛΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ 'ΠΕΡΠΑΤΩ', ΚΟΜΟΤΗΝΗ 

Κα. ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΗ (25310-36909) 

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

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ 

Π.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ- ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΈΒΡΟΥ-ΡΟΔΟΠΗΣ 

κα. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗ (25510-38178, 25510-
20656) 

ΔΙΟΔΟΣ ΑΜΚΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ Κ.Η.Π.Ο.Σ., ΒΟΛΟΣ κα ΒΕΡΓΟΥ (24210-31993) 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΒΕΡΕΣΙΕ ΚΥΠΡΟΣ κα. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (0035-724620372) 

 

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, 18/04/2022 


