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Γράφει ο Σπύρος Πρωτοψάλτης, Διοικητής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. 

 Οι «Ημέρες Καριέρας ΔΥΠΑ» αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση 
της εξωστρέφειας και του διαμεσολαβητικού ρόλου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην αγορά 
εργασίας, καθώς και ένα πολύτιμο εργαλείο για την αποτελεσματικότερη σύζευξη της προσφοράς και 
ζήτησης. 

Ως σύγχρονος φορέας απασχόλησης, η ΔΥΠΑ συνεργάζεται με τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται, 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και αναζητούν προσωπικό και επίσης έρχεται πιο κοντά στις τοπικές 
κοινωνίες και σε όσους αναζητούν δουλειά, με νέα εργαλεία και νέες μεθόδους για την προώθηση της 
απασχόλησης. 

Η συμμετοχή επιχειρήσεων και πολιτών στις 15 «Ημέρες Καριέρας ΔΥΠΑ» που διοργανώσαμε μέχρι 
τώρα σε 12 πόλεις, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και απέδειξε την ανάγκη για τη διοργάνωση τέτοιου 
είδους δράσεων και εκδηλώσεων. Οι τοπικές κοινωνίες που επισκεφτήκαμε αγκάλιασαν τον θεσμό και 
μας ζητούν την επανάληψη της εκδήλωσης, ενώ δεχόμαστε συνεχώς προσκλήσεις από τις πόλεις που 
δεν έχουμε επισκεφτεί ακόμα. Όσο οι τοπικές αγορές εργασίας ανταποκρίνονται, εμείς θα συνεχίσουμε 
να υλοποιούμε τις «Ημέρες Καριέρας ΔΥΠΑ» σε κάθε πόλη της χώρας. 

Αυτή τη φορά, διοργανώνουμε στη Λαμία τη 16η «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» αύριο, Παρασκευή 10 
Μαρτίου, στον χώρο εκδηλώσεων Exodos Events (Καρατζάβελου 4), από τις 10:00 έως τις 18:00, με 
στόχο όσοι αναζητούν εργασία να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν με εκπροσώπους επιχειρήσεων που 
αναζητούν προσωπικό. 

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν 35 επιχειρήσεις, από πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, 
με περισσότερες από 1.300 θέσεις εργασίας διαφορετικών επιπέδων εκπαίδευσης και εξειδίκευσης. 



Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συνομιλήσουν με στελέχη των 
εταιρειών χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. 

Στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν, περιλαμβάνονται βιομηχανίες κατασκευής φαρμάκων, υλικών 
συσκευασίας, παραγωγής καλωδίων κ.λπ., κατασκευαστικές εταιρείες, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, 
επιχειρήσεις logistics, χονδρικού και λιανικού εμπορίου, υδατοκαλλιέργειας και ιχθυοκαλλιέργειας, 
τηλεπικοινωνιών, εξυπηρέτησης πελατών, παροχής υπηρεσιών, κ.ά. 

Οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις, είναι αυτές των μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων 
μηχανικών, χημικών, χημικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων και μηχανικών συντήρησης, χειριστών 
μηχανημάτων, εργατών παραγωγής, εργατών ιχθυοτροφείου, εξειδικευμένων τεχνιτών, τεχνολόγων 
τροφίμων, υπαλλήλων λογιστηρίου, πωλητών (σε καταστήματα και εξωτερικοί), στελεχών 
πληροφορικής, υπαλλήλων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών, γραφιστών, 
μηχανικών οχημάτων και τεχνιτών αμαξωμάτων, υπαλλήλων αποθήκης και οδηγών, καθώς και 
ειδικότητες από όλο το φάσμα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, της εκπαίδευσης και του τουρισμού. 

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται 
στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imeres-karieras-dypa-lamia-2023/ 

Επίσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα 
παρέχουν πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. 

 

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν προχωρούν σε προσλήψεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης είτε μετά από διάστημα ημερών ή εβδομάδων, μετά από εξέταση των βιογραφικών που 
συνέλεξαν και σχετικών αξιολογήσεων μέσω των συνεντεύξεων με υποψηφίους που προσήλθαν στην 
εκάστοτε «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ». 

Υπάρχουν πολλές «ιστορίες» συμπολιτών μας, όπως του Στέφανου, ο οποίος ήρθε στην «Ημέρα 
Καριέρας ΔΥΠΑ» στη Θεσσαλονίκη, προσλήφθηκε σε μεγάλη εταιρία τροφίμων και επέστρεψε σε 
επόμενη εκδήλωση ως εργαζόμενος της επιχείρησης για να εξετάσει, αυτή τη φορά, βιογραφικά και να 
βρει υποψηφίους που θα καλύψουν τις ανάγκες της εταιρείας για προσωπικό. Έχουμε καταγράψει και 
άλλες τέτοιες ιστορίες προσλήψεων μέσω των Ημερών Καριέρας και είμαστε σίγουροι ότι και στην 
εκδήλωση στη Λαμία θα υπάρξουν συναντήσεις αναζητούντων εργασία με στελέχη επιχειρήσεων που 
αναζητούν προσωπικό, που θα οδηγήσουν σε επιτυχημένες συνεργασίες και προσλήψεις. 



Όσον αφορά τις επόμενες εκδηλώσεις, θα συνεχίσουμε με δράσεις και σε άλλες πόλεις, ενώ στις 18 και 
19 Μαρτίου διοργανώνουμε για πρώτη φορά «Ημέρες Καριέρας στον Τουρισμό» της ΔΥΠΑ, στην Αθήνα 
(Helexpo, Μαρούσι). 

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης είναι πλέον πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική και με νέα μέσα 
βρίσκεται δίπλα στους πολίτες που αναζητούν εργασία για να τους βοηθήσει να βρουν δουλειά, και 
στις επιχειρήσεις που αναζητούν προσωπικό για να τις βοηθήσει να βρουν τους κατάλληλους 
εργαζόμενους. 

Σπύρος Πρωτοψάλτης 

Διοικητής Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
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