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Έχοντας ξεκινήσει τον σχεδιασμό των εκδηλώσεων ήδη από το 2020, και 
αφού χρειάστηκε να ξεπεραστούν εμπόδια που προέκυψαν από την 
πανδημία, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) εγκαινίασε τις Ημέρες 
Καριέρας τον Σεπτέμβριο του 2021 στη Θεσσαλονίκη. 

Έκτοτε, οι εκδηλώσεις αυτές έχουν καταστεί ένας θεσμός που έχουν αγκαλιάσει οι τοπικές 
κοινωνίες, όπως άλλωστε φαίνεται από τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και το ενδιαφέρον 
των πολιτών, ανέργων και εργαζομένων, που συμμετείχαν στις 10 Ημέρες Καριέρας που 
έχουν ήδη διεξαχθεί σε όλη την χώρα. 



Στην Ελευσίνα, το ερχόμενο Σάββατο 26 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο X-
Bowling Art Center (Χαριλάου 12, Ελευσίνα 192 00), η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 11η 
αντίστοιχη εκδήλωση, στην οποία μέχρι σήμερα έχουν δηλώσει συμμετοχή 42 επιχειρήσεις 
που αναζητούν τους κατάλληλους υποψηφίους για περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας. 

Κεντρικός στόχος των εκδηλώσεων αυτών είναι αφενός να στηρίξουμε όσους αναζητούν 
εργασία και να ενισχύσουμε το διαμεσολαβητικό ρόλο μας, ώστε οι άνεργοι να έρθουν σε 
άμεση επαφή με εργοδότες που αναζητούν προσωπικό, και αφετέρου να διευρύνουμε 
περαιτέρω τη συνεργασία μας με δραστήριες και δυναμικές επιχειρήσεις σε όλη την 
Ελλάδα. 

Αναπτύσσουμε νέα μέσα για την αποτελεσματική καταπολέμηση της ανεργίας και την 
αύξηση της απασχόλησης, παρακολουθούμε συστηματικά τις μεταβολές στο εργασιακό 
τοπίο και υιοθετούμε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Καταγράφουμε μεθοδικά τις 
ανάγκες των ανέργων και των επιχειρήσεων, υιοθετώντας μια νέα κουλτούρα εξωστρέφειας 
και ενδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ). 

Στην κατεύθυνση αυτή, δημιουργούμε νέα εργαλεία για τη στήριξη των συμπολιτών μας 
που ψάχνουν σταθερές, ποιοτικές δουλειές και εγκαθιδρύουμε μια σταθερή επικοινωνία με 
τα τμήματα HR των επιχειρήσεων που χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό με προσόντα 
που αντιστοιχούν στις θέσεις εργασίας που διαθέτουν. 

Επιπλέον, με την πρόσληψη 600 νέων εργασιακών συμβούλων ανέργων και εργοδοτών, 
ενισχύουμε τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και τον κρίσιμο τομέα της 
σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας. Ταυτόχρονα, συνομιλούμε συστηματικά με τις 
τοπικές κοινωνίες, οικονομίες και αγορές εργασίας, διατηρώντας έναν διαρκώς ανοιχτό 
δίαυλο επικοινωνίας, που επιτρέπει στη ΔΥΠΑ να αναπτύξει τα απαιτούμενα 
αντανακλαστικά ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους με ευελιξία και ταχύτητα. 

Στην εκδήλωση του Σαββάτου, η οποία υποστηρίζεται από την «2023 ΕΛΕΥΣΙΣ Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης», οι ενδιαφερόμενοι, άνεργοι και εργαζόμενοι που αναζητούν 
μια καλύτερη εργασιακή αποκατάσταση θα μπορούν να συνομιλήσουν με τα στελέχη της 
ΜΕΜΜΕ για δράσεις και προγράμματα της ΔΥΠΑ που ενδεχομένως ταιριάζουν με τις 
επαγγελματικές τους επιδιώξεις και στόχους. 

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν είναι: 
βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καλωδίων, πλαστικών, χαρτικών – απορρυπαντικών και 
εργαλείων, μεταφορές, διυλιστήρια, ναυπηγεία, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τουρισμός, 
κατασκευές, υπεραγορές, τηλεπικοινωνία, πληροφορική, παροχή υπηρεσιών (νομικής 
υποστήριξης, ιατρικής αποκατάστασης, φύλαξης) κ.α. 

Οι ζητούμενες ειδικότητες, ενδεικτικά: εξειδικευμένοι τεχνίτες και ανειδίκευτοι εργάτες, 
χειριστές γραμμών παραγωγής, χειριστές γραμμών μηχανημάτων, αποθηκάριοι, οδηγοί, 
υπάλληλοι γραφείου, λογιστές, πωλητές, υπάλληλοι τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, 
νοσηλευτές, πολιτικοί και χημικοί μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι και μηχανικοί οχημάτων, 
φύλακες και ελεγκτές ασφαλείας, όλες οι ειδικότητες στους τομείς πληροφορικής και 
τουρισμού. 



Στελέχη των επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη ΜΕΜΜΕ μπορούν να 
βρουν όλες τις πληροφορίες και τρόπους επικοινωνίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.dypa.gov.gr/memme 

Διοίκηση και στελέχη εργαζόμαστε άοκνα με σκοπό την ταχεία προσαρμογή της ΔΥΠΑ στις 
διαρκείς μεταβολές του εργασιακού περιβάλλοντος, ενισχύουμε τον διαμεσολαβητικό ρόλο 
της στην αγορά εργασίας και δίνουμε έμφαση στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, 
ώστε η ΔΥΠΑ να αποτελεί τον πιο αξιόπιστο και δυναμικό σύμμαχο, που βρίσκεται – στην 
πράξη – στο πλευρό των ανέργων, των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. 
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