
Εμπειρίες 
Φοιτητών 



Νικόλαος Τσικαλάς 
Τμήμα ΔΕΤ 

Πρακτική Άσκηση στην  
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ 

Ανώνυμη Εταιρεία 
Παροχής 

Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών  

Έκανα την πρακτική μου στη συμβουλευτική εταιρεία 

Ernst & Young (EY), στο τμήμα Consulting, στην ομάδα 

Supply Chain & Operations. Τα καθήκοντά μου κυρίως 

περιλάμβαναν ανάλυση δεδομένων και δημιουργία 

νέων πινάκων στο Excel και τη δημιουργία 

παρουσιάσεων με ορισμένα από τα αποτελέσματα της 

εργασίας μας. Ακόμη, συμμετείχα σε online meetings, 

όπου ενημερώναμε τον πελάτη για την πρόοδο σε ένα 

έργο και καθορίζαμε τα επόμενα βήματα. Γενικότερα, τα 

άτομα με τα οποία συνεργάστηκα ήταν πολύ καλοί στη 

δουλειά τους και ήταν πάντα πρόθυμοι να με 

βοηθήσουν. Αυτό που μου έλειψε από την πρακτική 

είναι η δημιουργικότητα της εργασίας, καθώς πολλές 

φορές αναλάμβανα καθήκοντα διεκπεραιωτικής φύσης. 

“ 

„ 



Κωνσταντίνος Μπακρή 
Τμήμα ΛΟΧΡΗ 

Πρακτική Άσκηση στην  
Blueground 

Καλησπέρα συμφοιτητές και συνάδελφοι! 

Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος Μπακρή και έκανα την 

πρακτική μου τον περασμένο Μάρτιο στην εταιρία 

Blueground, όπου εργάζομαι έως και σήμερα. Η 

εμπειρία της πρακτικής άσκησης είναι κάτι που θεωρώ 

πως πρέπει να βιώσει οποιοσδήποτε φοιτητής έχει τη 

δυνατότητα. Αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μεταξύ 

του φοιτητικού και επαγγελματικού βίου, και 

προετοιμάζει για μία πιο ομαλή μετάβαση στο επόμενο 

στάδιο της ζωής μας. Το πρόγραμμα σπουδών μας είναι 

υψηλού επιπέδου, αλλά σίγουρα απέχει από την 

επαγγελματική ζωή στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι, ένα 

δυνατό ξεκίνημα μέσω της διασύνδεσης που προσφέρει 

το τμήμα μας πιστεύω ότι είναι σημαντικό. 

“ 

„ 



Εμμανουήλ Δημητρίου 
Τμήμα ΛΟΧΡΗ 

Πρακτική Άσκηση στην  
CPA Auditors & Consultants 

Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης δίνει την 

δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν την πρώτη 

τους εργασιακή εμπειρία σε ένα περιβάλλον που 

συνδέεται άμεσα με το αντικείμενο των σπουδών τους.  

Κάνοντας την πρακτική μου, την καλοκαιρινή περίοδο, 

στην εταιρία CPA, συνεργάστηκα με έμπειρους 

επαγγελματίες, βελτίωσα τις γνώσεις μου τόσο σε 

θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο και 

συνεργάστηκα σε ομάδες ορκωτών λογιστών για την 

επίτευξη των ελεγκτικών έργων.  

Θεωρώ πολύ σημαντική την ευκαιρία που δίνεται στους 

φοιτητές και θα συμβούλευα τον καθένα/καθεμία να την 

εκμεταλλευτεί. 

“ 

„ 



Αναστασία Ζωγραφάκη 
Τμήμα ΟΔΕ 

Πρακτική Άσκηση στην  
ΟΠΑΠ ΑΕ 

Από το πρώτο κιόλας έτος της φοίτησης μου στο τμήμα 

ΟΔΕ, είχα αποφασίσει πως θα επέλεγα το μάθημα 

επιλογής της Πρακτικής άσκησης στο τελευταίο έτος 

σπουδών μου.  

 Δεν μετανιώνω καθόλου την απόφαση μου αυτή, καθώς 

είχα την ευκαιρία να κάνω συνεντεύξεις με πολλές 

αξιόλογες εταιρίες, επιλέγοντας όμως εκείνη που μου 

πρόσφερε την θέση που μου ταίριαζε περισσότερο.  

 Για 3 μήνες εργάστηκα στον ΟΠΑΠ στην ομάδα του 

Retail, και συγκεκριμένα στο κομμάτι των πωλήσεων. 

Βλέποντας από κοντά την λειτουργία του τμήματος που 

ήθελα να ασχοληθώ εξαρχής, καταστάλαξα πως εν τέλει 

είναι ο κλάδος που θέλω να δραστηριοποιηθώ στο 

μέλλον.  

 Ευχαριστώ πολύ τον ΟΠΑΠ για την ευκαιρία που μου 

έδωσε, καθώς και την σχολή μου, και είμαι ευγνώμων 

που μετά το πέρας της πρακτικής μου άσκησης συνεχίζω 

να εργάζομαι σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες του 

ελληνικού χώρου. 

“ 

„ 



Θεοδώρα 
Παπακωνσταντίνου 

Τμήμα ΔΕΤ 
Πρακτική Άσκηση στην  

EWORX 

Πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση ως 

Project Manager στην εταιρεία EWORX. Μέσω της 

εργασίας μου στην εταιρεία, εξοικειώθηκα με την 

διαχείριση τεχνολογικών έργων, είδα στην πράξη 

πώς εφαρμόζονται οι θεωρητικές γνώσεις που είχα 

αποκτήσει κατά την διάρκεια των σπουδών μου 

και ήρθα σε επαφή με τις διαδικασίες που 

εφαρμόζονται για την λειτουργία μιας εταιρείας 

και την επίτευξη των στόχων της. Η εμπειρία μου 

στην εταιρεία με βοήθησε να καταλάβω με ποιον 

τομέα θα ήθελα να ασχοληθώ μελλοντικά και μου 

προσέφερε χρήσιμες πρακτικές δεξιότητες. 

“ 

„ 


