
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022 - 2023

https://www.aueb.gr/internship

Τρίτη 10/01/2023
11.00 – 14.00

Αμφιθέατρο Αντωνιάδου

https://www.aueb.gr/internship


ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού

Πανεπιστημίου Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023» καλούνται οι

ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για

Πρακτική Άσκηση για το Εαρινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2022 – 2023,

υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού

Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr

Περίοδος αιτήσεων: έως και Παρασκευή 13/01/2023 στις 14:00

Κωδικοί Aueb

http://www.dasta-is.aueb.gr/


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ



ΠΡΟΦΙΛ – ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ

Από το «ΠΡΟΦΙΛ» 

συμπληρώνετε

Εισάγετε τον αριθμό 

της Ακαδημαϊκής σας 

Ταυτότητας και 

συμπληρώνετε τα 

υπόλοιπα πεδία.

(με ελληνικούς χαρακτήρες)



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1. Δεν αποτελεί υποχρεωτικό βήμα για την αίτηση

για πρακτική άσκηση μέχρι 13/01/2023.

2. Απαραίτητο να καταχωρηθεί μέχρι την 1η

εκδήλωση ενδιαφέροντος σε εταιρία, αφού η

αίτηση σας γίνει «Αποδεκτή» (accepted).

3. Συνήθως καταχωρείται σε μορφή pdf.

4. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν αν θα καταχωρηθεί

στα ελληνικά ή στα αγγλικά (ένα αρχείο).



ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Εισάγετε τον αριθμό της φοιτητικής ταυτότητας (12 ψηφία)

2. Συμπληρώνετε όλα τα πεδία.

3. Υποβάλλετε την αίτηση σας και είναι πλέον θα είναι σε κατάσταση 

«Αναμονής» (pending).



Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων

Δεν είναι υποχρεωτικό βήμα μέχρι 13.01.2023

Όμως…. υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ μέχρι 

30.01.2023! 
➢ Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ

Όσοι φοιτητές/τριες δεν έχουν ή δεν γνωρίζουν αν έχουν Αριθμό Συστήματος ΕΦΚΑ (ΑΜΑ

ΙΚΑ), θα ακολουθήσουν τις διαδικασίες που αναφέρονται στον ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΜΑ ΙΚΑ

στον ιστότοπο ΠΑ. Αν δεν έχετε ΑΜΑ ΙΚΑ, τότε ζητάτε βεβαίωση πρακτικής άσκησης από τον

διαχειριστή του Τμήματος σας.

➢ ΙΒΑΝ – Τραπεζικός Λογαριασμός

Οι φοιτητές/τριες διερευνούν αν έχουν τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) ως δικαιούχος ή

συνδικαιούχος σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα.

Σε περίπτωση που δεν έχουν λογαριασμό σε καμία ελληνική τράπεζα, θα πρέπει να προβούν

άμεσα στην έκδοση λογαριασμού (όχι μισθοδοσίας).

ΈΠΕΙΤΑ:

1. Συμπληρώνετε τη Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ (μενού

Δηλώσεις). ΠΡΟΣΟΧΗ στα στοιχεία που θα δηλώσετε (ΑΦΜ, ΑΜΚΑ προσωπικά και όχι

των γονέων σας).

2. Εάν έχετε ΑΜΑ ΙΚΑ με 7 ψηφία, στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ συμπληρώνετε δυο μηδενικά στην

αρχή (πλέον υποχρεωτικά 9ψήφιος ΑΜΑ ΙΚΑ).

https://www.aueb.gr/sites/default/files/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%97%20%CE%91%CE%9C%CE%91%20%CE%99%CE%9A%CE%91%20-%202020.pdf


Κριτήρια Αξιολόγησης:

ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οικονομικής Επιστήμης 

Πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον στο 3ο έτος. Oι τριτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν 

εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 14 μαθήματα, οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 20 

μαθήματα, οι φοιτητές που βρίσκονται στο πέμπτο έτος σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, οι 

φοιτητές που βρίσκονται στο έκτο έτος σε τουλάχιστον 32 μαθήματα, ενώ οι φοιτητές που 

βρίσκονται στο έβδομο και άνω έτος σε τουλάχιστον 34  μαθήματα, μέχρι την προηγούμενη 

εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους. Δεν προσμετρούνται τα μαθήματα των Αγγλικών.

Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών 

Πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον στο 3ο έτος. Oι τριτοετείς φοιτητές θα πρέπει να έχουν 

εξετασθεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 16 μαθήματα, οι τεταρτοετείς φοιτητές σε τουλάχιστον 20 

μαθήματα, οι φοιτητές του πέμπτου έτους σε τουλάχιστον 24 μαθήματα, οι φοιτητές του έκτου 

έτους σε τουλάχιστον 30 μαθήματα, και οι φοιτητές του εβδόμου και πάνω έτους σε 

τουλάχιστον 36 μαθήματα, μέχρι την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους. 

Οργάνωσης και Διοίκησης 

Επιχειρήσεων 

Πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον στο 3ο έτος. Οι 3ετείς θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 

17 μαθήματα, οι 4ετείς 22, ενώ από το 5ο έτος και πάνω τουλάχιστον 34.

Μάρκετινγκ και  Επικοινωνίας 
Πρέπει να φοιτούν τουλάχιστον στο 3ο έτος. Οι 3ετείς θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 

15 μαθήματα, οι 4ετείς 23, ενώ από το 5ο έτος και πάνω τουλάχιστον 34.

Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής 

Συμμετέχουν οι φοιτητές που έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα των δύο πρώτων 

ετών σπουδών και ο ΜΟ τους είναι από 6,51 και πάνω 

Πληροφορικής 

Συμμετέχουν φοιτητές/τριες σε οποιοδήποτε εξάμηνο σπουδών μετά το ΣΤ' εφόσον έχουν 

εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα πλην το πολύ δύο (2 ), μέχρι την 

προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την ημερομηνία αίτησής τους.

Στατιστικής 

Συμμετέχουν φοιτητές/τριες που έχουν ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών τους (3ο έτος), να 

έχουν κατοχυρώσει τουλάχιστον 80 ΠΜ, να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 8 

υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την αίτηση τους, 

και να συμμετάσχουν σε σχετική ενημερωτική συνάντηση/σεμινάριο του γραφείου Πρακτικής 

Άσκησης.

Διοικητικής Επιστήμης & 
Τεχνολογίας

Συμμετέχουν φοιτητές/τριες όπου έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 7 εξάμηνα σπουδών και 
έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 24 μαθήματα (ή σε τουλάχιστον 29 μαθήματα 
για όσους έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα φοίτησης) μέχρι την προηγούμενη εξεταστική 
περίοδο από την αίτησή τους.



Κριτήρια Αξιολόγησης: 
• Αφού ελεγχθεί το κριτήριο αποκλεισμού αρχίζει η διαδικασία αξιολόγησης η οποία βασίζεται 

στα κάτωθι κριτήρια, τα οποία βαθμολογούνται σε κλίμακα 0 -100:

• Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των μαθημάτων στα οποία έχουν εξεταστεί επιτυχώς οι φοιτητές μέχρι την 
προηγούμενη εξεταστική από την αίτησή τους. Ο Μ.Ο. πολλαπλασιάζεται με 10. Το κριτήριο 
αυτό έχει βαρύτητα 80%.

• Σύνολο ακαδημαϊκών μονάδων (ECTS) που έχει συγκεντρώσει ο φοιτητής από τα αντίστοιχα 
μαθήματα που έχει εξετασθεί επιτυχώς, σε σχέση με το ελάχιστο πλήθος μονάδων που 
απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 10%.

• Το έτος σπουδών του φοιτητή. Για το 3ο ή 4ο έτος σπουδών παίρνει 100 βαθμούς και για κάθε 
έτος μετά το 4ο  χάνει 10 μονάδες. Το κριτήριο αυτό έχει βαρύτητα 10%.

• Σε περίπτωση ισοβαθμίας στο όριο των επιλεγέντων ατόμων θα κριθούν με κριτήριο το Μ.Ο. 
βαθμολογίας του/της φοιτητή/τριας μέχρι και την προηγούμενη εξεταστική περίοδο από την 
αίτηση. 

• Σε περίπτωση ακύρωσης αίτησης συμμετοχής φοιτητή/τριας που έχει λάβει χρηματοδότηση 
ΕΣΠΑ, η χρηματοδότηση δίνεται στον πρώτο/τη επιλαχών/ουσα βάσει της ανακοινωθείσας 
σειράς κατάταξης. Σε περίπτωση καθυστερημένης ακύρωσης αίτησης συμμετοχής φοιτητή/τριας
που έχει λάβει χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και ο πρώτος επιλαχών έχει ήδη τοποθετηθεί μέσω του 
αυτοχρηματοδοτούμενου έργου, θα επιλέγεται ο αμέσως επόμενος επιλαχών. Σε περίπτωση 
που δεν υπάρχει επιλαχών το ποσό χρηματοδότησης μεταφέρεται στο επόμενο εξάμηνο.

• Ειδικά για φοιτητές/τριες που ανήκουν σε κατηγορία ΑΜΕΑ δεν ισχύει η παραπάνω 
μοριοδότηση και προηγούνται στην επιλογή.



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων των φοιτητών/τριών 

θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την πρώτη εβδομάδα 

του Φεβρουαρίου 2023.

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 

του ΓΠΑ και θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό 

μήνυμα όλοι οι αιτούντες φοιτητές/τριες.

Μετά την αξιολόγηση:

Οι προσφερόμενες θέσεις θα είναι διαφορετικές ανά

Τμήμα μέσω του ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ.



ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

➢ Η διάρκεια Πρακτικής Άσκησης στα 

Τμήματα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών 

Σπουδών, Οικονομικής Επιστήμης, Οργάνωσης & 

Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής & 

Χρηματοοικονομικής, Μάρκετινγκ & 

Επικοινωνίας, Στατιστικής είναι 3 μήνες πλήρους 

απασχόλησης ή 6 μήνες μερικής απασχόλησης.

➢ Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα 

Πληροφορικής είναι 6 μήνες 

μερικής απασχόλησης.

➢ Η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης στο Τμήμα ΔΕΤ 

είναι 3 μήνες πλήρους απασχόλησης.



ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η πρακτική άσκηση για όλα τα Τμήματα του ΟΠΑ 

αποτελεί μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής και 

βαθμολογείται.

Μη ξεχάσετε να το δηλώσετε στη Δήλωση 

Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 

2022 - 2023



ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η μηνιαία αποζημίωση στο πλαίσιο του Ιδιωτικού αυτοχρηματοδοτούμενου

προγράμματος «Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου

Αθηνών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023» ανέρχεται στα 280€ (μεικτά με

την ασφάλιση έναντι ατυχήματος) για πλήρη απασχόληση.

❖ Πιο αναλυτικά, για 3 μήνες πλήρους απασχόλησης το συνολικό ποσό

αποζημίωσης του /της φοιτητή/τριας ανέρχεται στα 809,67€, ενώ για 6 μήνες

μερικής απασχόλησης η συνολική αποζημίωση ανέρχεται στα 779,34€.

❖ Το συνολικό ποσό καταβάλετε στο λογαριασμός σας, μετά την ολοκλήρωση

της πρακτικής άσκησης και αφού έχετε παραδώσει όλα τα δικαιολογητικά

ολοκλήρωσης και έχετε βαθμολογηθεί επιτυχώς, σε διάστημα μέχρι και ένα

χρόνο μετά την ολοκλήρωση.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Μόνο έναντι εργατικού ατυχήματος στον συγκεκριμένο Φορέα και για

το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (1%). Δεν υπάρχουν ένσημα.

❖ Το 1% της ασφάλισης αντιστοιχεί σε 10,11€ μηνιαίως, το οποίο υπολογίζεται,

βάσει νόμου, επί του τεκμαρτού ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (δηλαδή επί

του μηνιαίου ποσού 1011 €).

❖ Εξακολουθείτε να διατηρείτε την ιατροφαρμακευτική κάλυψη από τους γονείς

σας ή οτιδήποτε άλλο έχετε.

Ο/Η ασκούμενος/η δεν μπορεί να ορκιστεί πριν την έναρξη ή κατά τη

διάρκεια της Πρακτικής του Άσκησης, αφού η Πρακτική Άσκηση αποτελεί

μάθημα του Προγράμματος Σπουδών.



ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι προσφερόμενες θέσεις στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ είναι ορατές 

μετά την ανάρτηση των οριστικών αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης! 

Αρχικά κάνετε τουλάχιστον 10 – 15 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος.

Καμία εταιρία δε βλέπει το βιογραφικό σας, αν δεν εκδηλώσετε

ενδιαφέρον!

Το ΠΣ είναι δυναμικό και ανανεώνεται καθημερινά!

o Προγραμματισμός συνεντεύξεων όσο περισσότερες, τόσο πιο πολύ

θα εξοικειωθείτε με τη διαδικασία! Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες

για τον προγραμματισμό των συνεντεύξεων. Κάποιες επιχειρήσεις

καθυστερούν αρκετά να σας απαντήσουν.

o Συνέντευξη: Κάντε ερωτήσεις & επιδιώξτε να κατανοήσετε εάν

υπάρχει πραγματικά ανάγκη από την πλευρά της επιχείρησης, ποια θα

είναι τα καθήκοντά σας, σε ποιο τμήμα θα κάνετε την πρακτική σας.



o Ο φοιτητής κάνει την τελική επιλογή μετά τις συνεντεύξεις.

o ΜΗΝ δεσμευτείτε αν δεν είστε απόλυτα σίγουροι. ΜΗΝ

δεσμευτείτε αν κάνετε μόνο τηλεφωνική συνέντευξη.

o Μετά από κάθε συνέντευξη κρατάτε σημειώσεις (θετικά &

αρνητικά) ώστε να μπορείτε να τις αξιολογήσετε στο τέλος και

να πάρετε την κατάλληλη απόφαση.

o Ενημερώνετε ΟΛΕΣ τις επιχειρήσεις που περάσατε συνέντευξη

ότι δεν αποδέχεστε την πρότασή τους.

o Μπορείτε να επικοινωνείτε απευθείας και με επιχειρήσεις

που δεν είναι στο Π.Σ. αρκεί να ενημερώνονται για τις

διαδικασίες που χρειάζονται να κάνουν (ερώτηση 15, «Συχνές

Ερωτήσεις» ιστότοπος Π.Α).

o ΔΕΝ ξεκινάει πρακτική άσκηση αν δεν έχει ενημερωθεί το

ΓΠΑ πρωτίστως!!!

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ



ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

✓ Απαραιτήτως δημιουργείτε ένα επαγγελματικό

email…π.χ λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο

& ενημερώστε το βιογραφικό σας πριν τις εκδηλώσεις

ενδιαφέροντος!

✓ Ελέγχετε ότι έχετε αναγράψει σωστά τα στοιχεία 

επικοινωνίας σας (αριθμός κινητού, email).

✓ Ακολουθείτε τους κανόνες που έχει ορίσει το Τμήμα σας

(εργασίες, παρουσιάσεις κλπ).

✓ Ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας με το Γραφείο

Πρακτικής Άσκησης είναι μέσω email!

✓ Όταν αποστέλλετε ηλ. μήνυμα στο Γραφείο Πρακτικής

Άσκησης ΟΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παρακάτω

πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο:

Τμήμα:

ΑΜ:



Feedback από εταιρίες (τοποθετήσεις χειμερινού)

• Γνώση για την επιχείρηση και μικρή περιγραφή του βιογραφικού τους

• Ποιος τομέας μιας επιχείρησης τους ενδιαφέρει και ποιες είναι οι δεξιότητες τους,

δυνατά σημεία και σημεία προς βελτίωση.

• Persona Branding

• Στο επίπεδο της πρακτικής άσκησης αρκεί η ικανότητα του φοιτητή να απαντά με

ειλικρίνεια ερωτήσεις για τα soft skills τους δίνοντας ξεκάθαρα παραδείγματα, οπότε

καλό είναι να προετοιμάζονται έχοντας ζωντανά παραδείγματα για τις ερωτήσεις που

τυχόν δεχθούν.

• Γιατί θέλουν να κάνουν πρακτική στον συγκεκριμένο τομέα που έκαναν αίτηση.

• Μελλοντικά τους σχέδια - Στόχοι

• Τι περιμένουν και θέλουν να εισπράξουν από την πρακτική τους.

• Να έχουν μια γενική ιδέα που θα ήθελαν να βρίσκονται σε 3-5 χρόνια.



Τι επιθυμούν να δουν σε ένα Βιογραφικό σημείωμα ενός
τελείφοιτου/της φοιτητή/τριας;
• Soft skills, ενδιαφέροντα, το πάθος για μάθηση, την όρεξη για δουλειά!

• Την κατεύθυνση και το αντικείμενο με το οποίο θα ήθελαν να ασχοληθούν οι
ασκούμενοι μελλοντικά.

• Project και ομαδικές εργασίες με αποτελέσματα είτε μέσω του πανεπιστημίου
είτε σε εξωτερικές δραστηριότητες (π.χ. erasmus, aiesec) που να αποδεικνύουν τα
soft και hard skills τους. Ο ρόλος που είχαν σε αυτά τα project. + Εργασίες της
σχολής- Διάθεση για συνεχή επιμόρφωση.

• Όσο πιο κοντά στην εμπορική εμπειρία - έστω εθελοντικά.

• Υπολειπόμενα μαθήματα για ολοκλήρωση σπουδών.

• Στοιχεία επικοινωνίας

• Οργανωμένη δομή

• Στρατιωτικές υποχρεώσεις

• Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (κυρίως Office). Γνώσεις αγγλικών. Γνώσεις
σχετικές με τη θέση (πχ. γλώσσες προγραμματισμού, SQL, κτλ). Εργασιακή
εμπειρία αν υπάρχει, είτε σχετικές ακαδημαϊκές εργασίες. Το βιογραφικό να
είναι σε μορφή pdf και σωστά δομημένο.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

➢ Ιστότοπος πρακτικής άσκησης

https://www.aueb.gr/internship

➢ Στη σελίδα μας στο Facebook:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΠΑ

➢ E-class

https://www.aueb.gr/internship


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γραφείο: Ελπίδος 13, 3ος όροφος (πλησίον πλατεία Βικτωρίας)

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης |Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών

κ. Ρούσσος, roussos@aueb.gr , 210- 8203806

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας | Τμήμα Πληροφορικής

κα Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210- 8203815

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων |Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 
κα Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 2108203813

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής | Τμήμα Στατιστικής

κα Κανέλλα,κα Νυφλή & κ. Ρούσσος,  internship@aueb.gr, 210-8203815, 210-8203806

mailto:roussos@aueb.gr
mailto:enifli@aueb.gr
mailto:Mkanella@aueb.gr
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