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ΗΜΕΡΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΤΗΣ ∆ΥΠΑ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Αποτελεσματικές υπηρεσίες σε ανέργους και επιχειρήσεις
Η
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης έχει
πλέον καθιερώσει την «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» ως έναν νέο θεσμό, που, αντλώντας έμπνευση από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές καλές πρακτικές, βρίσκει ανταπόκριση
από τις επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και
από τους πολίτες που αναζητούν εργασία.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει το Σάββατο 1
Οκτωβρίου την 9η «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ»
στα Ιωάννινα.
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Du Lac, από τις 10 το πρωί έως τις 6
το απόγευμα, και αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων που υλοποιεί η ΔΥΠΑ, με στόχο να
φέρει κοντά όσους αναζητούν δουλειά και
τις επιχειρήσεις, που αναζητούν κατάλληλο
προσωπικό για τις θέσεις εργασίας που διαθέτουν.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ξεκίνησε τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων ήδη
από το 2020, στο πλαίσιο υλοποίησης νέων
πρωτοβουλιών, που στοχεύουν στη ουσιαστική στήριξη των ανέργων και των αναζητούντων εργασία και ανταποκρίνονται στον
κεντρικό στόχο της, που είναι η καταπολέμηση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης.
Παρακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζουν αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί φορείς και ξεπερνώντας τα εμπόδια που
προέκυψαν από την έλευση της πανδημίας, η
ΔΥΠΑ διοργάνωσε την πρώτη «Ημέρα Καριέρας» τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, για να ακολουθήσουν, έκτοτε, αντί-

στοιχες εκδηλώσεις σε Αθήνα, Πάτρα, Πειραιά, Λάρισα, Ηράκλειο, Βόλο και Χαλκίδα.
Στην εκδήλωση του Σαββάτου στα Ιωάννινα θα συμμετάσχουν 30 επιχειρήσεις με
περισσότερες από 600 θέσεις διαφόρων
ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.
Ενδεικτικές ειδικότητες που αναζητούν οι
εταιρείες: υπάλληλοι γραφείου και διοικητικής υποστήριξης, οδηγοί, εξυπηρέτηση πελατών, στελέχη πληροφορικής, πωλητές, αποθηκάριοι, εκπαιδευτικοί, εξειδικευμένα στελέχη και προσωπικό σε βιομηχανίες (ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι μηχανικοί,
εργάτες παραγωγής, τεχνικές ειδικότητες),
καθώς και ειδικότητες στους κλάδους του
τουρισμού, της παροχής ιατρικών υπηρεσιών και των κατασκευών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης να συνομιλήσουν
με στελέχη των εταιρειών χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. Ακόμη, στελέχη της
Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα
παρέχουν στους ανέργους και τους αναζητούντες εργασία πληροφορίες για τις δράσεις
και τα προγράμματά της.
Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους και η δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής βρίσκεται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/
Events/imera-karieras-dypa-ioannina
Έχοντας θέσει ως στόχο μας τη διαρκή
βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες και

τις επιχειρήσεις, διευρύνουμε τις συνεργασίες μας και συστηματοποιούμε την επαφή μας
με τις τοπικές κοινωνίες και αγορές σε όλη
την Ελλάδα.
Προχωρήσαμε στην ενίσχυση της ΜΕΜΜΕ,
τα στελέχη της οποίας παρακολουθούν μεθοδικά και καταγράφουν στοιχεία και μεταβολές που προκύπτουν στο περιβάλλον της
αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Με αυτό
τον τρόπο, ενισχύουμε τον στοχευμένο σχεδιασμό των δράσεων που υλοποιούμε, βελτιώνοντας τα αντανακλαστικά των υπηρεσιών μας στις ανάγκες που χαρτογραφούμε, σε
γεωγραφικό και θεματικό επίπεδο.
Η αξιοποίηση του διευρυμένου δικτύου
συνεργασιών μας δίνει δυνατότητες παροχής ενεργητικών πολιτικών που ανταποκρίνονται σε πραγματικές και καταγεγραμμένες ανάγκες, όπως οι εκδηλώσεις «Ημέρας
Καριέρας» και τα Προγράμματα Απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάσαμε προγράμματα, όπως τα εννέα ανοικτά προγράμματα,
που προβλέπουν περισσότερες από 40.000
θέσεις εργασίας, και τα επτά νέα που θα υλοποιήσουμε στο επόμενο διάστημα, με πρόβλεψη για πάνω από 56.000 θέσεις εργασίας, ανάμεσά τους το Πρόγραμμα Επιδότησης
Εργασίας για 10.000 μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές
θύλακες υψηλής ανεργίας, προϋπολογισμού
119,7 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, που δίνει προτεραιότητα στις περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής
Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θρά-

Γράφει ο ∆ιοικητής της ∆ΥΠΑ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ
κης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Κεντρικής Μακεδονίας.
Με εντατικούς ρυθμούς θα συνεχίσουμε να
ενισχύουμε τον διαμεσολαβητικό μας ρόλο
και να εμβαθύνουμε τις συνεργασίες μας με
τους κοινωνικούς εταίρους μας και τον κόσμο
του επιχειρείν, επιδιώκοντας να προσφέρουμε σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες
στους ανέργους που αναζητούν καλές δουλειές, για να τους βοηθήσουμε να επιτύχουν
τους επαγγελματικούς στόχους τους, αναδεικνύοντας τα ταλέντα τους και, ταυτόχρονα, τις
επιχειρήσεις να βρουν προσωπικό με δεξιότητες και ικανότητες που θα τις βοηθήσει να
ενισχύσουν τη θέση τους στο μεταβαλλόμενο
επιχειρηματικό περιβάλλον.

