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Οι «Ημέρες Καριέρας στον Τουρισμό» αποτελούν την εναρκτήρια 
διοργάνωση μιας νέας περιόδου για τις εκδηλώσεις της ΔΥΠΑ, που 
ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2021 και εξελίχτηκαν σε έναν θεσμό που 
αγκαλιάστηκε από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. 



                  του Διοικητή Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Σπύρου Πρωτοψάλτη 

Σε διάστημα 1,5 έτους διοργανώσαμε 16 Ημέρες Καριέρας, σε 13 πόλεις σε 
όλη την Ελλάδα (Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Πειραιά, Λάρισα, Ηράκλειο, 
Βόλο, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Ελευσίνα, Σέρρες και Λαμία), με 
εντυπωσιακή ανταπόκριση, η οποία αποτυπώθηκε αφενός στη συμμετοχή 
των επιχειρήσεων (πάνω από 900, με περισσότερες από 22.000 θέσεις 
εργασίας) αφετέρου στην αθρόα προσέλευση των πολιτών (συνολικά πάνω 
από 25.000), καθώς επίσης και στο βαθμό ικανοποίησης (άνω του 90%) 
που προκύπτει από τις απαντήσεις στα εξειδικευμένα ερωτηματολόγια που 
επεξεργάζεται η Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ. 

Με στόχο να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του τουριστικού κλάδου, που 
ανακάμπτει δυναμικά μετά την πανδημία αλλά καταγράφει δυσκολίες στην 
κάλυψη χιλιάδων κενών θέσεων εργασίας, αποφασίσαμε λίγο πριν την 
έναρξη της τουριστικής περιόδου, να διοργανώσουμε την πρώτη 
στοχευμένη εκδήλωση με τίτλο «Ημέρες Καριέρας στον Τουρισμό», αυτό το 
Σαββατοκύριακο 18-19 Μαρτίου, στο εκθεσιακό κέντρο Helexpo (Λεωφ. 
Κηφισίας 39, Μαρούσι), από τις 10:00 έως τις 18:00. 

Κατά τη διάρκεια του διημέρου, οι πολίτες που ενδιαφέρονται να βρουν 
δουλειά στους κλάδους του τουρισμού, της εστίασης και της φιλοξενίας, θα 
έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν απευθείας με στελέχη  αντίστοιχων 



επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό, χωρίς να απαιτείται 
προκαθορισμένο ραντεβού. 

Στην εκδήλωση συμμετέχουν 120 εταιρείες με περισσότερες από 7.000 
θέσεις εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά και ναυτιλιακά 
γραφεία, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, εστίασης, εξυπηρέτησης 
αεροδρομίων, κ. ά. 

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα, ενώ 
η ζήτηση προσωπικού αφορά κυρίως θέσεις εργασίας στην Αττική και σε 
νησιωτικές περιοχές και πιο συγκεκριμένα στα νησιά του Αιγαίου και του 
Ιονίου, καθώς επίσης στην Κρήτη και στην  Εύβοια. Πρόκειται για θέσεις 
εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης, με τα 
απαιτούμενα προσόντα να καλύπτουν μεγάλος εύρος τυπικών και άτυπων 
γνώσεων και δεξιοτήτων.  

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση 
ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται θα έχουν τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν εργαστήρια (workshops), στα οποία εξειδικευμένοι 
εργασιακοί σύμβουλοι θα παρέχουν συμβουλευτική για τη δημιουργία 
αποτελεσματικού βιογραφικού, την προετοιμασία επαγγελματικής 
συνέντευξης και τα μέσα επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης.  

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι ελεύθερη, με μόνη προϋπόθεση την 
επιτόπου εγγραφή, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

Επίσης, το Σάββατο διοργανώνουμε παρουσίαση με θέμα «Ευκαιρίες 
Σταδιοδρομίας στον Τουρισμό» με τη συμμετοχή στελεχών ανθρώπινου 
δυναμικού (HR) και εκπροσώπων μεγάλων επιχειρήσεων, μετά το πέρας 
της οποίας θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, στελέχη της ΜΕΜΜΕ θα παρέχουν 
συμβουλές σχετικά με τη βελτίωση του βιογραφικού σημειώματος και 
πληροφορίες για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, όπως επίσης για τις 
δράσεις και τα προγράμματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

Οι «Ημέρες Καριέρας στον Τουρισμό» αποτελούν μια ακόμη πρωτοβουλία 
της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την 
αποτελεσματική στήριξη των ανέργων, των εργαζομένων και των 
επιχειρήσεων του κλάδου, στο οποίο εντάσσονται δράσεις όπως το 
ενισχυμένο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, που παρέχει 300.000 
επιταγές για έως 12 διανυκτερεύσεις, το οποίο καλύπτει πλέον και 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια, καθώς και μειωμένη έως μηδενική ιδιωτική 
συμμετοχή για τους δικαιούχους και αυξημένες τιμές επιδότησης στις 
επιχειρήσεις που συμμετέχουν.  

Στις προηγούμενες «Ημέρες Καριέρας» που έχουμε διοργανώσει, έχει 
πραγματοποιηθεί σημαντικός αριθμός προσλήψεων, κάποιες μάλιστα επί 



τόπου, αλλά και σε βάθος χρόνου πολλών μηνών, καθώς οι συμμετέχουσες 
επιχειρήσεις επεξεργάζονται τα βιογραφικά των αναζητούντων εργασία που 
προσέρχονται στις εκδηλώσεις μας, ενώ από τη διαρκή επικοινωνία των 
Εργασιακών Συμβούλων με τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού των 
εταιρειών έχουμε διαπιστώσει υψηλά ποσοστά διατήρησης αυτών των 
θέσεων.  

Παρακολουθούμε συστηματικά τις μεταβαλλόμενες ανάγκες στο εργασιακό 
τοπίο που έχει χρειαστεί να προσαρμοστεί σε πολλαπλές κρίσεις τα 
τελευταία χρόνια και αναπτύσσουμε νέα μέσα με στόχο τη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στην απασχόληση για όλους και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Έχουμε θέσει ψηλά στις προτεραιότητές μας την ενίσχυση του 
διαμεσολαβητικού ρόλου μας στην αγορά εργασίας, δίνοντας έμφαση στις 
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
που στοχεύουν στη σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας, ώστε 
να προσφέρουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες σε όσους αναζητούν εργασία 
για να επιτύχουν τους επαγγελματικούς στόχους τους, καθώς επίσης και 
στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό με γνώσεις και ταλέντα 
κατάλληλα για τις θέσεις εργασίας που διαθέτουν. 
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