
Πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης  
 

Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών 
Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Επιστηµονικά Υπεύθυνη: Παναγιώτα Φατούρου, Μέλος ΔΕΠ 

Υποστήριξη Προγράµµατος: Μαρία Σταυρακάκη, ΕΕΔΙΠ 



Τι είναι η Πρακτική Εξάσκηση 

•  Εργασία για 3 ή 6 µήνες σε 
Ελληνικούς και διεθνείς 
οργανισµούς και εταιρείες του 
δηµόσιου και του ιδιωτικού 
τοµέα σε θέµατα σχετικά µε  
την Επιστήµη Υπολογιστών  
και την πρακτική της εφαρµογή.  

 
 

 



Σκοπός Πρακτικής Έξάσκησης 
•  Κάλυψη της άµεσης ανάγκης των 

φοιτητών/ριών για επαφή και 
εξοικείωση µε τα αντικείµενα της 
πιθανής µελλοντικής τους 
απασχόλησης και πληρέστερης γνώσης 
και κατανόησης των προβληµάτων και 
ιδιαιτεροτήτων του επαγγελµατικού 
τους πεδίου  

•  Επίτευξη της καλύτερης ένταξης τους 
στον χώρο εργασίας 

•  Σύνδεση Πανεπιστηµίου µε αγορά 
εργασίας και κοινωνία 



Γιατί να κάνω Πρακτική Εξάσκηση; 
Ανάπτυξη δεξιοτήτων και εργασιακών ικανοτήτων 

•  Για να αξιοποιήσετε και να ενισχύσετε  
την επιστηµονική γνώση που έχετε  
αποκτήσει µέσω των σπουδών σας 

•  Για να εφαρµόσετε το θεωρητικό υπόβαθρό  
σας σε πραγµατικές συνθήκες εργασίας 

•  Για να ενδυναµώσετε την επιστηµονική σας  
κατάρτιση µε επαγγελµατικές δεξιότητες  
και ικανότητες: 
–  επικοινωνίας και συνεργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και 

ευθυνών, διαχείριση εργασιακών σχέσεων, απόκτηση 
επαγγελµατικής συνείδησης, επαγγελµατικό προφίλ 

•  Για να έρθετε σε επαφή µε τη διαδικασία εύρεσης εργασίας 
•  Για  να αποκτήσετε µια πρώτη εργασιακή εµπειρία και 

εξοικείωση µε την παραγωγική διαδικασία  
•  Για να κατανοήσετε καλύτερα την αγορά εργασίας, τις τάσεις της 

και τη σύνδεσή της µε την εκπαιδευτική διαδικασία 



Γιατί να κάνω Πρακτική Εξάσκηση;  
Επαγγελµατικός Προσανατολισµός 

•  Για  να διερευνήσετε τα επαγγελµατικά  
σας ενδιαφέροντα. 

•  Για να βοηθηθείτε στη λήψη  
αποφάσεων αναφορικά µε  
µελλοντικές επιλογές εξειδίκευσης  
και ανταγωνιστικές µεταπτυχιακές  
σπουδές 

•  Για να έρθετε σε επαφή µε διαφορετικές επιστήµες και 
να κατανοήσετε πως αυτές συνδέονται µε το αντικείµενο 
των σπουδών σου. 

•  Για να έχετε µια πρώτη επαφή µε τον κόσµο  
των µελλοντικών επαγγελµάτων σας 

•  Για να µην αλλάξετε γνώµη και  
να µη µετανιώσετε αργότερα 



Γιατί να κάνω Πρακτική Εξάσκηση;  
Οµαλή Εκκίνηση Επαγγελµατικής 

Σταδιοδροµίας 
•  Για να καταλάβετε πως 
λειτουργούν οι επιχειρήσεις: 
–  ποιες είναι οι ανάγκες τους 
–  ποιες είναι οι απαιτήσεις 
–  ιδιαιτερότητες και δυσκολίες 

•  Για να µεταβείτε οµαλά στο χώρο 
παραγωγής 

•  Για να επεκτείνετε το δίκτυο των 
επαγγελµατικών σας επαφών 
–  επιχειρηµατικός κόσµος 
–  φορείς και στελέχη τους 



Γιατί να κάνω Πρακτική Εξάσκηση;  
Επαγγελµατική Αποκατάσταση 

•  Για να αποκτήσετε εργασιακή 
προϋπηρεσία η οποία µπορεί να σας 
δώσει ένα προβάδισµα 

•  Για να διευρευνήσετε τις 
δυνατότητες επαγγελµατικής ένταξης 
στον φορέα που πραγµατοποιήθηκε η 
πρακτική εξάσκηση 

•  Για να ενδυναµώσετε το βιογραφικό 
σας σηµείωµα 
–  βεβαίωση πραγµατοποίησης πρακτικής 

άσκησης από τον φορέα και το 
Πανεπιστήµιο 

–  συστατικές επιστολές 



Γιατί δείχνουν ενδιαφέρον οι φορείς; 
•  Έχουν έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 
•  Ενδιαφέρονται για νέες ιδέες φιλόδοξων και 

ικανών φοιτητών/ριών 
•  Αξιοποιούν επίκαιρες γνώσεις και δεξιότητες 
•  Σκέφτονται στρατηγικά και µακροπρόθεσµα 

–  η απόκτηση κατάλληλου προσωπικού αποτελεί 
επένδυση 

•  Δηµιουργούν υποδοµές για κάλυψη 
µελλοντικών αναγκών σε ανθρώπινο δυναµικό 

•  Εκπαιδεύουν νέους/ες ώστε να 
ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της 
επιχείρησης  

•  Εξοικονοµούν χρήµατα στην αναζήτηση, 
πρόσληψη και αρχική περίοδο προσαρµογής 
ανθρώπινου δυναµικού 

•  Δηµιουργούν συνδέσµους µε το Πανεπιστήµιο 
•  Κοινωνική συνεισφορά  

–  βιωσιµότητα της νεανικής απασχόλησης και 
εξέλιξης 



Οφέλη για το Πανεπιστήµιο 
•  Ενίσχυση συνεργασιών και 

συνδέσµων µε την επιχειρηµατική 
κοινότητα 

•  Προώθηση αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας 

•  Έγκυρη ενηµέρωση για τις ανάγκες 
και τις τάσεις των επιχειρήσεων και 
τη λειτουργία της αγοράς εργασίας.  

•  Εγκαθίδρυση επικοινωνίας µε τους 
παραγωγικούς φορείς  

•  Αξιοποίηση της ακαδηµαϊκής 
έρευνας 

•  Τόνωση της εξωστρέφειας και της 
κοινωνικής και επιχειρηµατικής 
δικτύωσης 



Σηµαντικές Αποφάσεις πριν την Πρακτική 
Εξάσκηση 

•  Ποιος τοµέας της επιστήµης σας ενδιαφέρει 
περισσότερο για µελλοντική εργασία; 
–  Εξερευνήσετε τις προοπτικές του  

•  Ποιοι είναι οι µακροπρόθεσµοι στόχοι σας και 
πως µπορεί η πρακτική εξάσκηση να 
συνεισφέρει στην επίτευξή τους; 

•  Ποιες είναι οι ανάγκες σας; Ποιες είναι οι 
δεξιότητες τις οποίες θα θέλατε να 
ενισχύσετε; 

•  Ποιες είναι οι κυρίαρχες εταιρείες στον τοµέα 
που σας ενδιαφέρει; 

•  Ποιοι είναι οι φορείς στους οποίους θα 
θέλατε να εργαστείτε και ποια είναι η 
δυναµική τους στην αγορά εργασίας; 
–  Ποιο είναι το αντικείµενό τους;  
–  Ποια είναι η θέση τους στην αγορά  
–  Ποια είναι η εσωτερική τους δοµή και 

οργάνωση; 



Ποια προσόντα Αξιολογούν οι 
Επιχειρήσεις; 

•  Τεχνικές γνώσεις 
•  Δυνατότητα οµαδικής εργασίας 
•  Λήψη πρωτοβουλιών και  
αποφάσεων  

•  Διοικητικές, συντονιστικές, 
ηγετικές ικανότητες 

•  Προσήλωση, ενθουσιασµός, 
τόλµη, πίστη, όραµα 

•  Ηθική ακεραιότητα 



Η Πρακτική Εξάσκηση στον Οδηγό Σπουδών 
•  Γίνεται υπό την εποπτεία ενός  

µέλους ΔΕΠ ή επισκέπτη  
καθηγητή και ενός εργαζόµενου  
στο φορέα υποδοχής.  

•   Προσµετράται ως µάθηµα  
επιλογής («ελεύθερες µονάδες»)  
για τις απαιτήσεις αποφοίτησης.  

•  Ο κωδικός του µαθήµατος ορίζεται στον αριθµό 499Γ για 
εξάσκηση τριών µηνών (6 ECTS) και 499Ζ για έξι µήνες  
(12 ECTS). 

•  Συνήθως, γίνεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατά τη 
θερινή περίοδο (από 1/6 ή 1/7 µέχρι τις 30/9 ή 31/10). 
Ωστόσο, το πρόγραµµα είναι ενεργό από 1/11/2016 έως 
31/10/2017. 

•  Σε περίπτωση µερικής απασχόλησης, µε ταυτόχρονη εγγραφή σε 
µαθήµατα κατά τα διδακτικά εξάµηνα, το όριο των διδακτικών 
µονάδων ανά εξάµηνο µπορεί να είναι έως 30  ECTS 
συµπεριλαµβανοµένης και της πρακτικής εξάσκησης. 



Απαραίτητα Προσόντα - Κριτήρια Επιλογής 

Απαιτούµενα Προσόντα 
•  Ο/Η φοιτητής/ρια πρέπει:  

–  να έχει συµπληρώσει επιτυχώς εκατό τριάντα πέντε 
(135) ECTS µαθηµάτων κορµού  

–  να συναινέσει ο/η επόπτης καθηγητής/ρια ότι ο/η 
φοιτητής/ρια έχει την απαιτούµενη εµπειρία. 

 
Κριτήρια Επιλογής 
•  Επιτυχής ολοκλήρωση των µαθηµάτων κορµού 
•  Μέσος όρος βαθµολογίας 
•  Στόχοι και ενδιαφέροντα του/της φοιτητή/ριας 
•  Θέµα της διπλωµατικής εργασίας (εάν υπάρχει) 
•  Βραβεία και υποτροφίες 
•  Συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα (Erasmus, 

κλπ.) 
•  Άλλες διακρίσεις. 



Αναζήτηση Φορέα 
•  Εξοικειωθείτε µε το on-line σύστηµα 
ΑΤΛΑΣ έγκαιρα 

•  Συνδεθείτε στο ΑΤΛΑΣ για να 
αναζητήσετε πιθανούς φορείς.  

•  Κάνετε µια προσωπική επαφή µε τον/την 
υπεύθυνο του φορέα πριν πάρετε 
αποφάσεις. 

•  Έλατε σε επαφή µε φορείς που γνωρίζετε 
και διερευνήστε την πιθανότητα 
συνεργασίας µαζί τους 









Πως να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας; 

•  Το θέµα και ο φορέας χρειάζονται έγκριση. Για να γίνει 
αυτό επικοινωνείστε µε την κ. Σταυρακάκη. 

•  Καταθέστε την αίτησή σας πριν τη λήξη της προθεσµίας 
υποβολής: 28 Φεβρουαρίου 2016 

Επίβλεψη φοιτητών-
Υποστήριξη 
Μαρία Σταυρακάκη 
Τηλ. 2810393503  
E-mail: mariast@csd.uoc.gr   
Γραφείο Ε208  

Επιστηµονικώς Υπεύθυνη 
 
Παναγιώτα Φατούρου 
Τηλ: +30 2810 393549 
    & +30 2810 391727  
E-mail: faturu@csd.uoc.gr 
Γραφείο: K311 
Ώρες γραφείου: Δευτέρα, 14:15-16:00 

•  Επικοινωνήστε µε την κ. Σταυρακάκη και µε την 
  επιστηµονικώς υπεύθυνη του έργου για καθοδήγηση. 



Οριστική επιλογή φορέα  
 •  Ο φορέας θα πρέπει να εγγραφεί  

στο ΑΤΛΑΣ και να καταγράψει εκεί  
την προσφερόµενη θέση πρακτικής  
εξάσκησης. 

•  Ενηµερώνετε ηλεκτρονικά την  
κ. Σταυρακάκη ή/και την υπεύθυνο  
για τη θέση που σας ενδιαφέρει.  

–  Αίτηση φοιτητή/ριας, κωδικός θέσης  
στο ΑΤΛΑΣ, βιογραφικό σηµείωµα,  
σύντοµη περιγραφή στόχων και ενδιαφερόντων  

–  Αίτηση συµµετοχής φορέα στο Πρόγραµµα Πρακτικής Εξάσκησης 
•  Η προτεινόµενη πρακτική εξάσκηση εγκρίνεται και αντιστοιχίζεται µε τον/

την φοιτητή/ρια στο ΑΤΛΑΣ (ενηµέρωση φοιτητή/ριας µε SMS από το 
σύστηµα ΑΤΛΑΣ).  

•  Έκδοση τραπεζικού λογαριασµού (στο οποίο είστε συνδικαιούχοι) και 
αριθµού µητρώου ΙΚΑ. Για αυτά µπορεί  να χρειάζεται βεβαίωση ΕΛΚΕ 

•  Υπεύθυνη δήλωση από φοιτητή/ρια ότι παρέχει εντολή στον ΕΛΚΕ να 
πιστώνει τον τραπεζικό του λογαρισµό  

•  Υπογραφή συµφωνητικού (σε 4 αντίτυπα) από τον/την φοιτητή/ρια και από 
τον φορέα και έγκριση του από επόπτη-µέλος ΔΕΠ και ΕΛΚΕ 

•  Δήλωση της Πρακτικής Εξάσκησης στη Γραµµατεία του Τµήµατος (πριν την 
έναρξη).  



Υλοποίηση της Πρακτικής Εξάσκησης – 
Υποχρεώσεις Φοιτητή 

•  Ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις του χώρου εργασίας  
–  κανονισµούς ασφαλείας και εργασίας  
–  κάθε άλλη ρύθµιση που ισχύει για το υπόλοιπο  

προσωπικό 
•  Ακολουθείτε την καθοδήγηση του στελέχους-επόπτη  

του φορέα και του/της επιβλέποντος καθηγητή/τριας.  
•  Προσέρχεστε ανελλιπώς στο χώρο εργασίας  
•  Ακολουθείτε το κανονικό ωράριο  
•  Συµµετέχετε ενεργά στην εκτέλεση των εργασιών  

που σας έχουν ανατεθεί. 
•  Προσπαθείτε να είστε εργατικοί και δηµιουργικοί  
•  Ενηµερώνετε τακτικά τον/την επόπτή/πτρία σας  

(ή/και την υπεύθυνο πρακτικής άσκησης)  
σχετικά µε την πρόοδο και τυχόν προβλήµατα που 
παρουσιάζονται.  

Εκτός από τον εαυτό σας, εκπροσωπείτε και 
το Τµήµα µας! 



Υλοποίηση της Πρακτικής Εξάσκησης 

Ο/Η εξασκούµενος/η συµπληρώνει: 
•  Εβδοµαδιαίο Ηµερολόγιο Εργασιών 

–  ελέγχεται και υπογράφεται από τους  
επόπτες/ριες (εβδοµαδιαίως από τον επόπτη/ρια 
του φορέα και στο τέλος από τον/την επόπτη καθηγητή/ρια (µέλος ΔΕΠ) 

–  αναγράφονται σε εβδοµαδιαία βάση:  
•  Αντικείµενο απασχόλησης εβδοµάδας 
•  Τµήµα Απασχόλησης, κ.α. 

•  µε την ολοκλήρωση:  
–  συµπλήρωση απολογιστικής έκθεσης όπου θα περιγράφονται 

αναλυτικά όλες οι εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από το/τη 
φοιτητή/ρια κατά τη διάρκεια της εξάσκησης, την οποία θα 
καταθέσει στον/στην επόπτη-µέλος ΔΕΠ µαζί µε το ηµερολόγιο 

–  Δελτίο αξιολόγησης ασκούµενου/ης από τον επόπτη του φορέα 
–  Ηλεκτρονικό ερωτηµατολόγιο που συµπληρώνεται από τον/την 

φοιτητή/ρια στην ιστοσελίδα κεντρικής δράσης  



Αξιολόγηση της Πρακτικής Εξάσκησης 
•  Για τη βαθµολόγηση του/της φοιτητή/

τριας λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω  
δεδοµένα : 
–  Αξιολόγηση του Στελέχους του 

συνεργαζόµενου φορέα 
–  Τελική έκθεση φοιτητή/ριας  

•  Το πρόγραµµα πρακτικήςεξάσκησης 
ολοκληρώνεται µε την κατάθεση:  
–  των ονοµάτων των φοιτητών/τριών που 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρακτική 
εξάσκηση στον ΕΛΚΕ  

–  της βαθµολογίας του/της κάθε φοιτητή/
τριας από τον/την επόπτη µέλος ΔΕΠ στην  
Γραµµατεία του Τµήµατος. 

 



Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του φορέα; 
•  Αναθέτει καθήκοντα σε διάφορους τοµείς  

σχετικούς µε το αντικείµενο σπουδών  
του/της ασκούµενου/ης.  

•  Επιβλέπει την πορεία εκπόνησης  
της Πρακτικής Άσκησης και φροντίζει  
για την αρτιότερη εκπαίδευση των ασκούµενων.  

•  Συνεργάζεται µε τον/την επόπτη/ρια από το  
Τµήµα.  
–  Διασφαλίζει ότι η άσκηση των φοιτητών/ριων περιλαµβάνει όλα τα στάδια 

µιας παραγωγικής διαδικασίας, δεν είναι αποσπασµατική και το επίπεδο 
της είναι ικανοποιητικό και συγχρόνως απαιτητικό, όχι απλώς βοηθητικό. 

•  Ελέγχει και υπογράφει, εβδοµαδιαίως, το Ηµερολόγιο Πρακτικής 
Εξάσκησης του/της φοιτητή/ριας.  

•  Συµπληρώνει και υπογράφει το ειδικό  
έντυπο αξιολόγησης στο τέλος  
της πρακτικής εξάσκησης 



Συνεργαζόµενοι Φορείς 
•  Το Τµ. Επιστήµης Υπολογιστών έχει ήδη 
συνεργαστεί µε πλήθος φορέων στα 
πλαίσια της Πρακτικής άσκησης. 

•  Περίπου 100 φοιτητές/ριες έχουν 
πραγµατοποιήσει πρακτική εξάσκηση τα 
τελευταία χρόνια.  



Συνεργαζόµενοι Φορείς 
•  ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ και ΣΙΑ Ο.Ε. 
•  Tennis Planet Greece Ε.Π.Ε. 
•  ΜΕΞΗ ΑΙΚ. &ΣΙΑ Ο.Ε. 
•  RAYCAP CORP. 
•  NETLAMB 
•  Vodafone Παναφον ΑEET 
•  ANTHISYS Πληροφορική 
•  Γ.Ν.Η. Βενιζέλειο-Πανάνειο 
•  MULTIX 
•  ΚΕRNEL Εφαρµογές Πληροφορικής 
•  7ο Γυµνάσιο Ηρακλείου 
•  2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 
•  8ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 
•  Λάµπρου ΜΙΛΗΤΟΣ Αναδυόµενες 

Τεχνολογίες & Υπηρεσίες  
•  Πρότυπο Πειραµατικό Γυµνάσιο  
•  INTERMEDIA Εµπορική Τεχνική 

Εταιρεία 
•  Iwork - K. Kουλάτσης & ΣΙΑ Ο.Ε 

•  ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
•  Ε. ΛΙΛΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
•  Π. Αργυρούδης-Δ. Γλυνός ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. «CESNUS». 
•  «ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ- 

Γραφιστικές Εφαρµογές», 
•  SOFTONE TECHONOLOGIES A.E. 
•  Energy Art Web 
•  Ε. Γιακουµάκη-Μ.Γιακουµάκη & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 
•  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΤΗΣ 
•  Μανδαλιανός Κουργιαντάκης Ο.Ε. 
•  Δήµος Ρόδου – Δ/νση Πληροφορικής 

και Ν. Τεχνολογιών 
•  Ινστιτούτο Πληροφορικής, Ι.Τ.Ε. 
•  OpenIT – Θ. ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ 

ΟΕ 
•  Αποκεντρωµένη Διοίκηση Κρήτης 



Συνεργαζόµενοι Φορείς 
•  SM & CX LOGISOFT COMPUTER SYSTEMS LTD, Κύπρος 
•  NBG SECURITIES A.E.Π.E.Y. Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών, Αθήνα 
•  Δήµος Ηρακλείου 
•  Σταυρακάκης Εµµανουήλ, Γεωργικά Εφόδια Επισκοπή, Ηράκλειο. 
•  Μπουτσάκης Ευάγγελος, Υπηρεσίες Ανάπτυξης Λογισµικού 
•  Εργαστήριο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστηµάτων και Δικτύων του Τ.Ε.Ι. 

Κρήτης 
•  IMMKO- MAΝΔΑΛΙΑΝΟΣ ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗΣ Ο.Ε 
•  Singularlogic AE 
•  ADMIN 
•  DragNDrop 
•  Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου 
•  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΒΑΚΑ Α.Ε.   
•  Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης - 

Περιφέρειας Κρήτης 
•  ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
•  Κυριακόπουλος Δηµήτριος 
•  ΑΜΑΘΟΥΣ ΕΛΛΑ ΑΤΕ 
 



Αποζηµίωση Φοιτητών – Πηγές 
Χρηµατοδότησης 

•  Το Τµήµα µας έχει 9 θέσεις τρίµηνης πρακτικής 
εξάσκησης  

•  Η εξάσκηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 1/11/2016 
έως και 31/10/2017.  

•  Προβλέπεται αποζηµίωση 230 ευρώ/µήνα (- 10,11 
ευρώ/µήνα για την επικουρική ασφάλιση) 

•  Η πληρωµή γίνεται µε την ολοκλήρωση της εξάσκησης 
•  Το Πρόγραµµα της Πρακτικής Εξάσκησης στο Τµήµα 

Επιστήµης Υπολογιστών υλοποιείται και χρηµατοδοτείται 
µέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.  



Συνεργασία µε Φορείς 
•  Στο Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών υπάρχει µεγαλύτερη 

ζήτηση θέσεων πρακτικής άσκησης από ότι εκείνες που 
µπορούν να καλυφθούν µέσω ΕΣΠΑ.  

•  Το Τµήµα πραγµατοποιεί ενέργειες για την ανεύρεση 
περισσότερων θέσεων πρακτικής άσκησης που θα 
πληρώνονται από φορείς.  

•  Είµαστε σε επαφή µε τη CISCO,  το Σύνδεσµο 
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), µε τις εταιρείες του 
Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης, µε τον ΟΤΕ, µε τράπεζες 
και µε πολλούς άλλους φορείς µε τους οποίους έχουµε 
συνεργαστεί στο παρελθόν.  

 



 





Καλή Επιτυχία!!!! 

 
 
 

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ: 
Είµαστε  εδώ για  να σας κατευθύνουµε και  
να σας βοηθήσουµε να επιτευχθούν οι  
εργασιακοί σας στόχοι!!! 


