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6’’ με 8’’ χρειάζεται ένας recruiter, hr manager, εργοδότης για να αποφασίσει αν θα
δώσει μια ευκαιρία ακόμη στον υποψήφιο του οποίου έχει μπροστά το
Βιογραφικό Σημείωμα

❖ Πως θα προλάβει να διαβάσει όλα όσα γράφετε στο βιογραφικό σας;

❖ Η απάντηση είναι πως μέσα σε εκείνα τα δευτερόλεπτα αποφασίζει αν το
βιογραφικό σου περνάει στην επόμενη φάση, μετά φυσικά θα αφιερώσει
περισσότερο χρόνο για να δώσει σημασία στις λεπτομέρειες.



1η δήλωση στο chat

Ένα καλό βιογραφικό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προετοιμασία



Υπάρχει Τέλειο Βιογραφικό Σημείωμα;

Τέλειο βιογραφικό δεν υπάρχει. Όμως υπάρχει ένα βιογραφικό που θα ξεχωρίσει
και θα σου δώσει το διαβατήριο για την μελλοντική σου επαγγελματική καριέρα

❖Περιεκτικό
❖Σύντομο
❖Αντιπροσωπευτικό
❖Προσωπικό
❖Δημιουργικό
❖Προσεγμένο

❖Μια σύντομη εικόνα του εαυτού σου



Γιατί είναι χρήσιμο να έχω έτοιμο το Βιογραφικό μου;

❖ Το Βιογραφικό θα σας φανεί χρήσιμο από το πρώτο κιόλας έτος της φοίτησης σας και καλό θα είναι 

να το έχετε επεξεργαστεί χωρίς άγχος για να είστε έτοιμοι μόλις σας το ζητήσουν.

❖Μπορεί να θέλετε να ζητήσετε ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, να κάνετε ΠΡΑΚΤΙΚΗ, να πάρετε μέρος σε 

ένα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, σε έναν ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, σε μια ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, να το στείλετε σε μια ΘΕΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ στην ειδικότητα σας junior level,  που να μην απαιτεί πτυχίο  ή σε οποιαδήποτε άλλη 

θέση εργασίας ζητάτε την δεδομένη στιγμή.

❖ Ποσό πιο καλή εικόνα θα δείξετε αν παρουσιαστείτε με ένα βιογραφικό σημείωμα με ότι σας 

αντιπροσωπεύει εκείνη την περίοδο που το έχετε γράψει.

❖ Σίγουρα αν ανατρέξετε θα θυμηθείτε μια ημερίδα που παρακολουθήσατε κι έχετε ένα 

πιστοποιητικό παρακολούθησης, μια ομάδα που ανήκατε στα σχολικά σας χρόνια, μια συμμετοχή 

σας σε αθλητικό όμιλο. Κι αν όχι ποτέ δεν είναι αργά. Το διαδίκτυο είναι γεμάτο με δωρεάν 

ευκαιρίες για να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας και να ανοίξετε τους ορίζοντες σας.



Ας ξεκινήσουμε με την προετοιμασία

1. Πάρτε χαρτί και μολύβι. Καταγράψτε πρώτα με λεπτομέρειες, όλα όσα θα  περάσετε μετά στο 

template/πρότυπο του βιογραφικού σας

2. Έχετε στο μυαλό σας ότι θα σας πάρει αρκετό χρόνο. Καλύτερα μοιράστε τον σε κοντινές μεταξύ 

τους ημέρες για να έχετε ένα σίγουρα και γρήγορο αποτέλεσμα. Ενδεικτικά 3 ημέρες από δύο 

ώρες. Περιλαμβάνεται η προεργασία (να διαβάσετε άρθρα, να βρείτε template), η λεπτομερειακή 

καταγραφή στο χαρτί και η τελική επεξεργασία στον υπολογιστή(αυτό εξαρτάται και από την 

ευχέρεια σας στα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου)

3. Ξεκινήστε με το να διαβάσετε μια ενδεικτική ξενόγλωσση και ελληνική αρθρογραφία. Μπαίνετε 

στο κλίμα και κρατήστε σημειώσεις

4. Συνεχίστε με το να βρείτε template για το νέο σας Βιογραφικό. 



Templates

❖ templates.office.com / Microsoft Word-Αρχείο-Νέο-Πρότυπα-κατηγορία βιογραφικό σημείωμα

❖ Δωρεάν πλατφόρμες στο διαδίκτυο
❖ www.canva.com

❖ Έχει δωρεάν δημιουργία βιογραφικού, την προσαρμόζεις στα ελληνικά και μπορείς να το κατεβάσεις σε pdf και
png

❖ Europass https://europa.eu/europass/el/create-europass-cv

❖ Αναβαθμισμένο, με πολλές δυνατότητες και εργαλεία/κάποιοι φορείς το ζητάνε πχ από ΠΜΣ, εξωτερικό, 

εθελοντισμό.

http://www.canva.com/
https://europa.eu/europass/el/create-europass-cv


Α. Προσωπικές Πληροφορίες

Κατηγορίες Βιογραφικού Σημειώματος

✓ Όνομα και Επώνυμο

✓ Επαγγελματική Ταυτότητα (προαιρετικό)

✓ Ημερομηνία γέννησης(προαιρετικό)

✓ Περιοχή και ΤΚ

✓ Τηλέφωνο επικοινωνίας

✓ Έγκυρη και Επαγγελματική ηλεκτρονική διεύθυνση

✓ LinkedIn Profil (προεραιτικό/συνέπεια βιογραφικού με προφίλ)

✓ Φωτογραφία (προαιρετική)



Φωτογραφία





❖ Εδώ θα γράψετε μια σύντομη και περιεκτική περιγραφή των επαγγελματικών σας στόχων που να έχουν άμεση συνάφεια 

με την θέση εργασίας που στέλνετε το βιογραφικό σας. Χρησιμοποιήστε λέξεις κλειδιά που υπάρχουν στην περιγραφή 

της αγγελίας για να φαίνεται ότι έχετε ασχοληθεί και ότι κατέχετε και τα προσόντα. 

Β. Προφίλ/Στόχος

Παράδειγμα
 

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ»   

Μηχανολόγος Μηχανικός  / Πρακτική  Άσκηση 

Η τεχνική - κατασκευαστική Εταιρία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με πολυετή παρουσία και υψηλή 
τεχνογνωσία στο χώρο των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευών, 
αναζητά Μηχανολόγο Μηχανικό (πρακτική άσκηση). 

 Περιγραφή Θέσης 

• Συμμετοχή σε μελέτες 

• Έλεγχος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων  

• Επικοινωνία /ενημέρωση εργασιών  

• Προμετρήσεις και Παραγγελίες Υλικών 

• Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών 

 

Απαραίτητα Προσόντα 

• Γνώση Προμετρήσεων  

• Πολύ καλή γνώση AUTOCAD 2D  και 3D 

• Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office 

• Οργανωτική σκέψη 

• Αποτελεσματική επικοινωνία 
 
Η εταιρεία προσφέρει εκπαίδευση, δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και καλές 
ευκαιρίες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη σε έναν τάχιστα 
αναπτυσσόμενο χώρο. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
στο email: jobs@Technek.gr                                                                                          

 
www.tecknek.gr 
Γραφείο Διασύνδεσης ΑΣΠΑΙΤΕ 
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Κατερίνα Λαρεντζάκη 
Σύμβουλος Σταδιοδρομίας/Επ.Προσανατολισμού: Έλλη Αγατζάν-Θανοπούλου 
Υπεύθυνος ΙΤ: Λουκάς Μιχάλης 
τηλ.:2102896892 
e-mai: gdaspete@aspete.gr 
http://career.aspete.gr/ 
https://www.facebook.com/gdaspete 
Σταθμός "Ειρήνη" ΗΣΑΠ  (κεντρικό κτήριο, παλιά βιβλιοθήκη) 

Προφίλ
Τελειόφοιτη του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της
ΑΣΠΑΙΤΕ με γνώσεις προμετρήσεων και AUTOCAD.

Άτομο με όρεξη για μάθηση, επαγγελματισμό,

οργανωτικότητα και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
που έχουν αποκτηθεί από την μέχρι τώρα εμπερία μου
στον χώρο της εστίασης.



Το Βιογραφικό μου χρειάζεται να έχει και τη φωτογραφία μου;

2η δήλωση στο chat



Φωτογραφία

Η φωτογραφία είναι ένα ζήτημα που απασχολεί πολύ πλέον και τον υποψήφιο και τους recruiters.

Από την μια οι υποψήφιοι αναρωτιούνται αν θα τους προσφέρει ένα extra tip στο βιογραφικό σημείωμα τους, από την 

άλλη οι recruiters είναι κατά κάποιο τρόπο  χωρισμένοι. Σε  αυτούς που την θέλουν γιατί τους βοηθάει σε άμεση 

συσχέτιση του υποψηφίου για την θέση ,με το βιογραφικό του και την συνολική του παρουσία του κατά την διάρκεια 

της συνέντευξης. Και σε αυτούς που δεν την θεωρούν απαραίτητη αφού ένα καλό βιογραφικό αρκεί για να μάθουν τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητα για την θέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αποτελεί αξιολογικό 

κριτήριο.

Τι μπορείτε να κάνετε;;;

❖ Αν την ζητάει ως απαραίτητη η αγγελία προσπαθήστε να βγάλετε μια επαγγελματική, αντιπροσωπευτική, πρόσφατη 

φωτογραφία σας κατά προτίμηση όχι ολόσωμη. Αν πάλι δεν θέλετε τότε μην στείλετε στην συγκεκριμένη αγγελία.

❖ Αν δεν την ζητάει δεν είναι απαραίτητο.

❖ Αν πάλι θέλετε πολύ να φροντίσετε να έχει τα παραπάνω χαρακτηριστικά και να μπορείτε να υποστηρίξετε την   
επιλογή σας!!!! Να δείχνει επαγγελματισμό, να φαίνεται ευδιάθετο το πρόσωπο σας, να έχει ουδέτερο φόντο, να 
μην είναι selfie, να μην έχει φίλτρα.



3. Εκπαίδευση

❖ Θα ξεκινήσετε με την εκπαίδευση αν δεν έχετε επαγγελματική εμπειρία ή το αντίστροφο αν ήδη έχεις 

ξεκινήσει να εργάζεσαι.

❖ Τα διάφορα templates θα σας βοηθήσουν να έχετε μια βάση για το πως θα τα γράψετε  και έχουν και 

έτοιμη την μορφοποίηση. 

❖ Για την αναφορά στην εκπαίδευση να θυμάσαι τα εξής:

❖ Αναφορά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλύτερα να κάνουμε αν δεν έχουμε ολοκληρώσει τις 

σπουδές μας ή αν  έχουμε αποκτήσει μια συγκεκριμένη ειδικότητα/ιδιότητα 

❖ Πάντα αναφέρεις την πιο πρόσφατη εμπειρία σου.

Παράδειγμα

Σχολή_Πανεπιστήμιο_Φορέας/Τμήμα/ Βαθμός αποφοίτησης(προαιρετικό)/ Έτος αποφοίτησης /

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,ΑΣΠΑΙΤΕ/Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων 

Μηχανικών/2016-2022/Βαθμός πτυχίου:7.3



4.Επαγγελματική Εμπειρία

❖ Πάντα αναφέρεις την πιο πρόσφατη εμπειρία σου.

❖ Στον τίτλο εργασίας βάζουμε τον τίτλο που είχαμε όσο πιο κοντά σε αυτό που κάναμε.

❖ Καλό είναι να περιγράψετε εν συντομία πάνω σε τι απασχοληθήκατε. Ποιες ήταν οι βασικές σας 

εργασίες; Εν συντομία μέσα σε αυτή την περιγραφή μπορείτε να αναφερθείτε και σε δεξιότητες.

Παράδειγμα
Επαγγελματικός φορέας/ τίτλος εργασίας /Χρονική διάρκεια

Σύντομη περιγραφή θέσης εργασίας

Κοινωνική Μέριμνα Δήμου Κηφισιάς/ Σύμβουλος Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού/ 2/2013-2/2014

Επαφή με ωφελούμενους με αίτημα την εύρεση εργασίας και τον σχεδιασμό επαγγελματικού προφίλ, σύνταξη βιογραφικού 

σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής, προετοιμασία για διεξαγωγή συνέντευξης 



3η δήλωση στο chat

Θα έβαζα στο βιογραφικό μου όλες τις εργασίες που έχω κάνει μέχρι σήμερα και
δεν έχουν σχέση με το βασικό μου αντικείμενο;



❖ Αν είστε στην αρχή της καριέρας σας και δεν έχετε ασχοληθεί ακόμα με κάποιο 

αντικείμενο, μπορείτε να αναφέρετε εργασίες που έχετε κάνει εθελοντικά, ή 

που δεν ήσασταν σε εργασιακό καθεστώς με ένσημα αλλά σας έχει προσφέρει 

γνώσεις και εμπειρία. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει ένα πλήρες επαγγελματικό 

ιστορικό χωρίς ασυνέπειες.

❖ Αν έχετε εργαστεί σε θέσεις εργασίας πριν την απόκτηση του πτυχίου σας που 

δεν έχουν καμία συνάφεια με το τωρινό σας επάγγελμα και έχετε ήδη εμπειρία 

με την τωρινή επαγγελματική σας ιδιότητα μπορείτε να αναφέρετε αυτές που 

κάνατε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ήταν σημαντικές για εσάς και την 

προσωπική σας ανάπτυξη.

❖ Κάθε θέση εργασίας μας έχει προσφέρει κάτι, παρουσιάστε την με ιδανικό 

τρόπο ώστε να φαντάζει ξεχωριστή.



5.Δεξιότητες

Hard Skills

Τα hard skills μας είναι οι ικανότητες που έχουμε αποκτήσει από την εκπαίδευση μας σε 

διάφορα αντικείμενα και έχουμε αποκτήσει κάποιο πιστοποιητικό ή δίπλωμα. Ακόμα κι 

αν δεν έχουμε κάποιο αποδεικτικό γνώσης και όντως γνωρίζουμε κάτι από εμπειρία, πχ 

αγγλικά από το σχολείο ή από μια εργασία μας το αναφέρουμε φροντίζοντας να 

αναγράψουμε και το αντίστοιχο επίπεδο για το παράδειγμα από Α1 έως και Β1, πάντα με 

ειλικρίνεια και επαγγελματισμό. 

Αργότερα υπάρχει περίπτωση να κληθούμε να το αποδείξουμε εμπράκτως και καλό θα 

είναι να μην έχει αναφερθεί κάτι παραπλανητικό



• Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Επίπεδο C1, 
Advanced-Cambridge(2021)

• Υπολογιστές: Word, Power Point, Excel, 
Επίπεδο C1, Πιστοποίηση Vellum(2020)

• Γλώσσες Προγραμματισμού:Python, Java 
Script, Επίπεδο Β2, Παρακολούθηση σε 
μαθήματα της Σχολής

• Γλώσσες Σχεδιασμού: AutoCad 2D, Επίπεδο 
Γ1, Πιστοποίηση ……..(2022)

Παράδειγμα



Soft Skills

❖ Είναι οι ικανότητες/ δεξιότητες που έχει το κάθε άτομο που είτε τις έχει επίκτητες , είτε τις 

έχει αποκτήσει μέσα από την μέχρι τώρα πορεία του(οικογενειακή, κοινωνική, σχολική, 

πανεπιστημιακή, εργασιακή), είτε τις έχει συνειδητά εξασκήσει. 

❖ Ας μιλήσουμε όμως λίγο παραπάνω για τις δεξιότητες. Η νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων

για μια αειφόρο, ανταγωνιστική, κοινωνική, δίκαια και ανθεκτική Ευρώπη τονίζει ότι για να

αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να

αντιμετωπίσουν τις διαρκείς μεταβάσεις (στην ψηφιακή εποχή, την πράσινη ανάπτυξη, την

τεχνητή νοημοσύνη κτλ) απαιτείται τόσο η δια βίου εκπαίδευση τους, το διαρκές up-skilling

και re-skilling τους , όσο και η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικός

προσανατολισμός ώστε να αναγνωρίσουν και να αναπτύξουν τα προσωπικά τους

χαρακτηριστικά (ενδιαφέροντα, δεξιότητες, ικανότητες και ταλέντα) και να αντιληφθούν τις

διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.



Soft Skills

❖ Οι δεξιότητες και ικανότητες του ατόμου εξαρτώνται τόσο από γενετικούς -κληρονομικούς παράγοντες όσο και από 

την εκπαίδευση, δηλαδή είναι δυνατόν να καλλιεργηθούν μέσω της εκπαίδευσης και της αγωγής σταδιοδρομίας, 

μέσω της επαγγελματικής του εμπειρίας, καθημερινά και πολλές φορές ασυνείδητα μέσα από όλες τις κοινωνικές 

του επαφές. 

Παράδειγμα

Ας αναλύσουμε μια δεξιότητα που βλέπουμε συχνά σε ένα βιογραφικό, πχ  την Συνεργασία. Από που 
μάθατε να είστε συνεργάσιμοι; Γεννηθήκατε συνεργάσιμοι, στο οικογενειακό σας περιβάλλον είναι κάτι 
που καλλιεργήθηκε; Στο σχολείο καταφέρατε να το εξασκήσετε μέσα από ένα ομαδικό άθλημα, μια 
εργασία ομαδική, μια συμμετοχή σε θεατρικό, μέσα από την καθημερινή σας επαφή με τους 
συνομιλίκους σας; Το ίδιο και στην Σχολή σας τώρα; Μπορεί να έχετε εργαστεί ήδη; Πως τα πήγατε με 
τους συνεργάτες σας; Θα μπορούσα να κάνω πολλές ακόμα τέτοιες διερευνητικές ερωτήσεις. 



Λίστα με Δεξιότητες/ soft skills

❖ Έμπνευση
❖ Δημιουργικότητα
❖ Πειθώ
❖ Επίλυση προβλημάτων
❖ Διαχείριση κρίσεων και
❖ Διαχείριση χρόνου
❖ Σχεδιασμός και οργάνωση
❖ Ηγεσία

❖ Επικοινωνία
❖ Κριτική σκέψη
❖ Συνεργατικότητα
❖ Ευελιξία
❖ Συναισθηματική νοημοσύνη
❖ Καινοτομία
❖ Διαχείριση άγχος
❖ Καλή γνώση της γλώσσας



Βιωματικό Μέρος
SWOT Analysis



6.Εθελοντισμός/ Σεμινάρια/Ημερίδες/Συμμετοχή σε Συνέδρια, σε ομάδες

❖ Εδώ θα αναφέρετε την συμμετοχή σας σε σεμινάρια ημερίδες, εθελοντισμό,συνέδρια, συμμετοχή σε 

ομάδες.  Καλό θα είναι να σχετίζονται με την σημερινή σας επαγγελματική αναζήτηση. Αν δεν 

σχετίζονται αλλά είναι σημαντικές για εσάς και τα επιτεύγματα σας θα της αναφέρετε σίγουρα γιατί 

είναι κομμάτι της πορείας σας. 

❖ Αν έχετε κάνει εθελοντισμό για μια ημέρα ενώ το πρόγραμμα ήταν για ένα μήνα και δεν έχετε 

βεβαίωση καλό θα ήταν να μην αναφερθείτε γιατί φαίνεται πως κάτι δεν πήγε καλά! Την επόμενη 

φορά σκεφτείτε πιο προσεχτικά τις κινήσεις σας.

❖ Αν έχετε παρακολουθήσει 20 ημερίδες και έχετε βεβαίωση από τις 5 που έχουν να κάνουν και  με την 

ειδικότητα σας καλύτερα αρκεστείτε σε αυτές τις 5.

Παράδειγμα

Φορέας/Τίτλος σεμιναρίου ή εθελοντικής εργασίας/ημερομηνία
ΕΟΠΠΕΠ/Δεξιότητες και Προσωπικά Χαρακτηριστικά Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας/1-2022 (βεβαίωση
παρακολούθησης)



7. Δραστηριότητες

❖Αναφερθείτε σε δραστηριότητες εφόσον πιστεύετε ότι ταιριάζουν κατά κάποιο τρόπο 

με την θέση εργασίας που προσφέρεται ή που είναι όντως κάτι ξεχωριστό στην 

προσωπική σας ζωή. Αν απλά αποτελούν καθημερινές σας δραστηριότητες , δεν 

ενδιαφέρουν άμεσα τον μελλοντικό σας εργοδότη, πχ ακούω μουσική, διαβάζω 

βιβλία, μαγειρεύω.

❖Αν όμως είστε μέλος μια χορωδίας, μπάντας, συλλόγου, αν κάνετε ορειβασία, αν 

κάνετε θαλάσσια σπορ και τον χειμώνα, μπορείτε να το αναφέρετε. Με την λογική ότι 

είναι όντως κάτι ξεχωριστό στην ζωή σας.(ενδεικτικά παραδείγματα)



Τι πρέπει να προσέχετε

❖Να φαίνεται η προσωπικότητα σας από το βιογραφικό. 

Να καταλάβει ο άλλος ποιος είσαι με το που κοιτάει το βιογραφικό σας!

❖Η πρώτη εικόνα είναι που μετράει και κερδίζει το φιλί (kiss) για την συνέντευξη

❖Αποφύγετε τα ορθογραφικά λάθη. Δώστε το σε έναν φίλο σας να το τσεκάρει

❖Προσοχή στην χρονολογική αναντιστοιχία. Πάντα το πιο πρόσφατο.

❖Προσοχή στην αναντιστοιχία στον τρόπο γραφής και στην μορφοποίηση του κειμένου.

❖Είτε κάνετε δική σας μορφοποίηση , είτε από έτοιμο πρότυπο έχει σημασία να 

διατηρήσετε την ίδια μορφοποίηση.

❖ Χρησιμοποιείστε λέξεις και φράσεις κλειδιά από την αγγελία για να αυξήσετε την 

πιθανότητα να σας καλέσουν στην συνέντευξη



Τι πρέπει να προσέχετε

❖Ότι γράφετε μέσα στο βιογραφικό σας σημείωμα να είναι αληθινό και να μπορείτε να το
τεκμηριώσετε με παραδείγματα

❖Καλύτερα να μην το παραφορτώσετε με πολλά σχήματα, σχέδια, διαγράμματα, χρώματα
❖Προτείνεται να είναι μια σελίδα αποθηκευμένο σε pdf με λατινικούς χαρακτήρες
❖Αν το εκτυπώσετε, να είναι σε δυο ξεχωριστές σελίδες και όχι μπρος πίσω
❖ Να είναι ίδια γλώσσα με την αγγελία
❖Πάντα να στέλνετε το βιογραφικό σας προσαρμοσμένο για την εκάστοτε θέση

εργασίας/αγγελία







Χρόνος για Ερωτήσεις

Σας ευχαριστούμε πολύ!

Αν θέλετε μπορείτε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να μπείτε στην ιστοσελίδα
μας για να συμπληρώσετε ένα μικρό ερωτηματολόγιο για την φοίτηση σας

στην Σχολή

http://career.aspete.gr/


