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Δ.Α.ΣΤΑ.  
Πολυτεχνείου Κρήτης 
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Σας καλωσορίζουμε στο ενημερωτικό τεύχος του περιοδικού 

Ορίζοντες το οποίο συντάσσεται στα πλαίσια της Δομής Απα-

σχόλησης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Στηρίζοντας τον  
φοιτητή στη πράξη 
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του 

Πολυτεχνείου Κρήτης υπηρετώντας το βασικό της στό-

χο, τη δημιουργία με ενιαίο και οργανωμένο τρόπο, ερ-

γαλείων και υπηρεσιών που θα παρέχουν στους ωφε-

λούμενους εφόδια και δυνατότητες να γνωρίσουν το 

περιβάλλον της μελλοντικής τους επαγγελματικής σταδι-

οδρομίας, εκδίδει το ηλεκτρονικό αυτό ενημερωτικό δελτί-

ο για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών και α-

ποφοίτων του Ιδρύματος, αλλά και όλων όσοι σχετίζο-

νται με την αγορά εργασίας και την επιχειρηματικότητα. 

Το παρόν ηλεκτρονικό ενημερωτικό φυλλάδιο με τη μορ-

φή ημερολογίου συνοψίζει για το μήνα Ιούλιο, ανακοι-

νώσεις για θέματα που αφορούν την αγορά εργασίας, 

την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, και σχετίζο-

νται με τις επιμέρους δομές της Δ.Α.ΣΤΑ., το Γραφείο Δι-

ασύνδεσης & Σταδιοδρομίας, το Γραφείο Πρακτικής 

Άσκησης και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματι-

κότητας. 

Για περισσότερες και πιο πρόσφατες ανακοινώσεις σας 

προτρέπουμε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα των νέων 

της Δομής Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας: http://

www.tuc.gr/dasta-news.html ή να εγγραφείτε στην υπη-

ρεσία RSS της Δ.Α.ΣΤΑ. Επίσης μπορείτε να ενημερώνε-

στε από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στο Facebook 

( https://www.facebook.com/DASTA.TUC) ή στο twitter 

(https://twitter.com/dasta_tuc)  

Καλή ανάγνωση, 

Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας Πολυτεχνείου 

Κρήτης 

 

Χρηματοδότηση 
Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του 
ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς 
πόρους.  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ορίζοντες 
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Δομή Απασχόλησης 
& Σταδιοδρομίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης 

Η πύλη του Πολυτεχνείου Κρή-
της προς την αγορά εργασίας 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩ-

ΣΕΙΣ 

Για τελευταία 
νέα και ανα-
κοινώσεις της 
ΔΑΣΤΑ μην 
ξεχνάτε να ε-
πισκέπτεστε 
την ιστοσελί-
δα της ΔΑ-
ΣΤΑ 
 
Δικτυωθείτε 
με τη ΔΑΣTΑ 
μέσω Face-
book 

και ακολου-
θήστε μας 
στο twitter  

ΔΑΣΤΑ Πολ. Κρήτης 

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Πολυτεχνείου Κρήτης υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχει-

ρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του ΕΣΠΑ (2007-2013) και συγ-

χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)) και από εθνικούς πόρους. 

Πατήστε πάνω στην ημερομηνία για να μεταβείτε στο σχετικό σύνδεσμο 

01/07/2012: Διαγωνισμός Best Practices Forum 2012. 

01-04/07/2012: Science Cafe 2012 - Εκδηλώσεις στην Κρήτη 

02/07/2012: Εφαρμογιάδα 2012. 

03/07/2012: Προώθηση των ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας @ Αθήνα 

04/07/2012: 2ο Marketing Success Stories του ΕΙΜ της ΕΕΔΕ 

06/07/2012: 2o Meet in 5΄στην Αθήνα. 

20/07/2012: Βραβεία Ε.Β.Ε.Α. για επιχειρήσεις & Επιχειρηματίες. 

έως εξάντλησης προϋπολογισμού: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσλη-

ψη ανέργων πτυχιούχων. 

02-11/07/2012: Εβδομάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στη Μηχανική Φωτοβολταϊκών 

Συστημάτων & στις άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Ημερολόγιο ανακοινώσεων με προθεσμία 
Ιουλίου 

Ενδιαφέρουν... 

 Ημερίδα ΔΑΣΤΑ Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου - Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 

Πρωτόκολλο συνεργασίας σύναψε το Πολυτεχνείο Κρήτης με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-

τεχνείο, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, και με τις άλλες Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, 

προκειμένου να υπάρξει ένα πρόγραμμα στοχευμένων δράσεων για την ανάπτυξη δο-

μών απασχόλησης και σταδιοδρομίας των μηχανικών.  

 Ταμείο Καινοτομίας από τα Υπουργεία Παιδείας και Ανάπτυξης 

 Υποτροφίες για νέους επιστήμονες από το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" και τη Forthnet 

 Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES: πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ για να βοηθήσει 
τους νέους να βρουν δουλειά 

 Επενδυτικά κεφάλαια και startups: Αναζητώντας λύσεις στην οικονομική κρίση 

Ιούλιος 2012 
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