
 
 
Σπ. Πρωτοψάλτης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: 120 επιχειρήσεις, 
με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας, στις 
«Ημέρες Καριέρας ΔΥΠΑ» στην Αθήνα 

 

  * Του κ. Σπύρου Πρωτοψάλτη 

   Οι «Ημέρες Καριέρας» της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
(ΔΥΠΑ), που ξεκίνησαν πριν από 
1,5 χρόνο στη Θεσσαλονίκη, έχουν 

«αγκαλιαστεί» από τις τοπικές κοινωνίες, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, που προκάλεσε η πανδημία. 

   Σε κάθε μία από τις 12 πόλεις που έχουν φιλοξενήσει 
τις συνολικά 13 «Ημέρες Καριέρας», μέχρι σήμερα, η 
ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των πολιτών είναι 
εντυπωσιακή και τα μηνύματα που λαμβάνει η ΔΥΠΑ από 
όλους όσοι συμμετέχουν, είναι άκρως θετικά. Η 
προσέλευση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Πειραιάς, 
Λάρισα, Ηράκλειο, Βόλος, Χαλκίδα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, 
Ελευσίνα και Σέρρες, ξεπέρασε τις προσδοκίες και οι 
τοπικοί φορείς έχουν ζητήσει την επανάληψη της 
εκδήλωσης. 

   Είμαστε, λοιπόν, αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα της 14ης 
εκδήλωσης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, στο 
εκθεσιακό κέντρο Helexpo-Maroussi (Λεωφόρος Κηφισίας 
39), από τις 10:00 έως τις 18:00, καθώς αναμένεται να 
προσέλθουν στελέχη 120 επιχειρήσεων, για να 
συνομιλήσουν απευθείας με ανέργους, αναζητώντας 
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κατάλληλο προσωπικό για περισσότερες από 3.000 θέσεις 
εργασίας. 

   Εξαιτίας της μεγάλης ζήτησης, για πρώτη φορά, η 
εκδήλωση θα διαρκέσει ένα διήμερο και, επίσης, θα 
περιλαμβάνει μία σειρά από παράλληλες δράσεις 
συμβουλευτικής, αλλά και παρουσιάσεις από στελέχη 
μεγάλων επιχειρήσεων. 

   Στοχεύοντας στην εξωστρέφεια που θέλαμε να αποκτήσει η 
ΔΥΠΑ, ξεκινήσαμε τη διοργάνωση των εκδηλώσεων αυτών στο 
πλαίσιο της εξωστρέφειας και της ενίσχυσης της Μονάδας 
Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) 
της ΔΥΠΑ, καθώς θέσαμε ως προτεραιότητά μας να 
αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε στον τομέα 
της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

   Προχωρήσαμε στην ενδυνάμωση της ΜΕΜΜΕ, εγκαθιδρύοντας 
σταθερή επικοινωνία με τα τμήματα HR των επιχειρήσεων 
που αναζητούν καταρτισμένο προσωπικό με γνώσεις και 
δεξιότητες που αντιστοιχούν στις θέσεις εργασίας που 
διαθέτουν. Στη συνέχεια, για την περαιτέρω ενίσχυση του 
τομέα της σύζευξης, προχωρήσαμε στην πρόσληψη 600 νέων 
εργασιακών συμβούλων ανέργων και εργοδοτών, με 
χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, υπερδιπλασιάζοντας 
τη δυναμικότητα συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ. 

   Σχεδιάσαμε, λοιπόν, εκδηλώσεις «Ημέρας Καριέρας» σε 12 
πόλεις ανά την επικράτεια, ώστε να ανταποκριθούμε σε 
ανάγκες και αιτήματα τοπικών κοινωνιών και οικονομιών. 
Μέσω των τακτικών συναντήσεων με ανέργους, εργοδότες 
και φορείς διαγνώσαμε τη σημασία που έχει για όλες τις 
πλευρές η ενίσχυση του διαμεσολαβητικού ρόλου μας, ώστε 
η ΔΥΠΑ να αποτελέσει τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχο για 
όσους ψάχνουν ποιοτικές δουλειές που να αντιστοιχούν 
στις γνώσεις τους και για τους εργοδότες που 
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. 

   Σε αυτό το πλαίσιο, αντλήσαμε ιδέες από τις διεθνείς 
βέλτιστες πρακτικές και πλέον καταστήσαμε τις 
διοργανώσεις αυτές έναν νέο θεσμό, γεγονός που 
αποτυπώνεται στη μεγάλη συμμετοχή των επιχειρήσεων και 
στην ανάγκη για τη διοργάνωση διημέρου στην Αθήνα. 

   Στην εκδήλωση του Σαββατοκύριακου, όλοι οι πολίτες, 
άνεργοι ή και εργαζόμενοι, που αναζητούν μία καλύτερη ή 



διαφορετική επαγγελματική ευκαιρία, θα μπορέσουν να 
συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους επιχειρήσεων από 
σχεδόν όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας 
και να δώσουν τα βιογραφικά τους σημειώματα, χωρίς 
προκαθορισμένο ραντεβού. Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι των 
επιχειρήσεων θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν σημαντικό 
αριθμό επί τόπου συνεντεύξεων και να βρουν τους 
ιδανικούς υποψήφιους για τις θέσεις εργασίας που 
διαθέτουν. 

   Οι επιχειρήσεις, που συμμετέχουν στις «Ημέρες 
Καριέρας» της Αθήνας, δραστηριοποιούνται σε ποικίλους 
κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικά, 
πρόκειται για βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, 
αμμοκονιαμάτων, επίπλων γραφείου, ιατρικών προϊόντων, 
καλλυντικών, ομίλους καταστημάτων χονδρικής και 
λιανικής πώλησης ένδυσης, ηλεκτρολογικού υλικού, 
μεγάλους ομίλους εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, 
τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη 
την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών, ΙΤ, εξυπηρέτησης πελατών, 
επικοινωνιών, παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές 
εταιρίες, καταστήματα υπεραγορών και διυλιστήρια κ.ά.. 

   Οι ειδικότητες, που αναζητούν, ενδεικτικά, αφορούν: 
εμποροϋπαλλήλους, υπαλλήλους γραφείου & γραμματειακής 
υποστήριξης, υπαλλήλους λογιστηρίου, στελέχη ΙΤ, 
ταμίες, αποθηκάριους, οδηγούς, εργάτες παραγωγής, 
χειριστές μηχανημάτων, εξειδικευμένους τεχνίτες, 
ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτρολόγους εγκαταστάσεων, 
υπαλλήλους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και τεχνικής 
υποστήριξης πελατών, ηλεκτρολόγους, διανομείς, 
αισθητικούς, κομμωτές, ηλεκτρολόγους και μηχανικούς 
αυτοκινήτων και βαρέων οχημάτων, τεχνίτες αμαξωμάτων, 
μηχανοτεχνίτες, μηχανολόγους μηχανικούς, στελέχη 
μάρκετινγκ, νοσηλευτές, φύλακες ασφαλείας, 
φυσικοθεραπευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων, 
ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού κ.ά.. 

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



   Καθ' όλη τη διάρκεια του διημέρου, θα υπάρχει η 
δυνατότητα εξυπηρέτησης με νοηματική για τους 
αναζητούντες εργασία με προβλήματα ακοής, ώστε να 
διευκολυνθούν στην επαφή με τα στελέχη των 
επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
εξυπηρετηθούν στα σημεία με ειδική σήμανση στον χώρο 
της εκδήλωσης. 

   Ακόμη, έχουμε εντάξει στο πρόγραμμα 8 εργαστήρια 
συμβουλευτικής (4 το Σάββατο και 4 την Κυριακή) από 
εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με δύο 
θεματικές που αφορούν τη δημιουργία αποτελεσματικού 
βιογραφικού και την κατάλληλη προετοιμασία 
επαγγελματικής συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέρονται για τα 
εργαστήρια, θα πρέπει να εγγραφούν κατά την προσέλευσή 
τους στην εκδήλωση, καθώς θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. 

   Την Κυριακή, στην κεντρική αίθουσα της εκδήλωσης, 
στελέχη ανθρώπινου δυναμικού HR, εκπρόσωποι μεγάλων 
επιχειρήσεων από τους κλάδους της βαριάς βιομηχανίας, 
του τουρισμού, της κοινωνίας της πληροφορίας και της 
εξυπηρέτησης πελατών, θα παρουσιάσουν το προφίλ του 
ιδανικού υποψηφίου και θα ακολουθήσει συζήτηση με το 
κοινό. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη με τήρηση σειράς 
προτεραιότητας. 

   Σε ειδικό χώρο, info corner, εργασιακοί σύμβουλοι της 
ΔΥΠΑ θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το βιογραφικό 
σημείωμα, τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, αλλά και τις 
υπηρεσίες, δράσεις και προγράμματα της ΔΥΠΑ. 

   Ολόκληρο το πρόγραμμα του διημέρου «Ημερών Καριέρας 
ΔΥΠΑ» βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/hmeres-karieras-
athina-11-12-fevroyarioy-2023?tab=proghramma-
parallilon-draseon&tab2=&tab3=. 

   Τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων «Ημέρα Καριέρας» της 
ΔΥΠΑ είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στους τομείς της 
σύζευξης, της εξωστρέφειας, της διασύνδεσης με τις 
τοπικές κοινωνίες, αλλά κυρίως στον τομέα των 
προσλήψεων, που πραγματοποιούνται ακόμη και κατά τη 
διάρκεια των εκδηλώσεων, αλλά και σε βάθος χρόνου, αφού 
καταγράφουμε προσλήψεις που έγιναν ακόμα και αρκετούς 



μήνες μετά από την αρχική συνέντευξη σε αντίστοιχη 
εκδήλωση της ΔΥΠΑ. 

   Από τις απαντήσεις των εξειδικευμένων ερωτηματολογίων 
της ΜΕΜΜΕ προκύπτει εξαιρετικός βαθμός ικανοποίησης από 
όσους αναζητούν εργασία, αλλά και από τα στελέχη 
επιχειρήσεων, ενώ διαπιστώνουμε σημαντικό αριθμό 
προσλήψεων σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων με δυσκολία 
κάλυψης, όπως στελέχη υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης, 
εργατικό προσωπικό για βιομηχανίες κ.ά.. 

   Τέλος, εργοδότες και επιχειρήσεις που αναζητούν 
περισσότερες πληροφορίες για τη ΜΕΜΜΕ και τις υπηρεσίες 
που παρέχει, μπορούν να επισκεφθούν τη 
διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/memme. 

   Η ΔΥΠΑ αλλάζει, έρχεται πιο κοντά στην κοινωνία και 
την οικονομία, ενισχύει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο 
στην αγορά εργασίας και βοηθάει  - στην πράξη - 
επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό και πολίτες να βρουν 
δουλειά. 

   * Ο κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης είναι διοικητής της Δημόσιας 
Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). 
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