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Η διοργάνωση της «Ημέρας Καριέρας ΔΥΠΑ» στα Τρίκαλα, η 10η πλέον αντίστοιχη 
εκδήλωση που υλοποιούμε, αντικατοπτρίζει με τον καλύτερο τρόπο τα σταθερά 
και συνεπή βήματα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς μια νέα εποχή, 
κατά την οποία έχουμε θέσει ως κεντρική μας προτεραιότητα την 
αποτελεσματικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση ανέργων, εργαζομένων και 
επιχειρήσεων, την εξωστρέφεια και την προσθήκη νέων, καινοτόμων εργαλείων 
για τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αντλήσαμε βέλτιστες πρακτικές από τις αντίστοιχες 
ευρωπαϊκές υπηρεσίες απασχόλησης και ξεκινήσαμε το 2021 την υλοποίηση των 
εκδηλώσεων «Ημέρας Καριέρας» που βρίσκουν μεγάλη ανταπόκριση από τις 
τοπικές κοινωνίες και αγορές σε όλη την Ελλάδα. 



Η εκδήλωση της Παρασκευής 4 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο 
Ananti City Resort (Λόφος Λογγακίου, 42175 Τρίκαλα) από τις 10:00 μέχρι τις 18:00 
και έχει ως κύριο στόχο να φέρει κοντά όσους αναζητούν δουλειά και τις 
επιχειρήσεις που αναζητούν κατάλληλο προσωπικό για τις θέσεις εργασίας που 
διαθέτουν. 

Επιπλέον, σκοπός μας είναι να έρθουμε κοντά στους πολίτες και στα στελέχη των 
επιχειρήσεων της χώρας, να συνομιλήσουμε μαζί τους και να αφουγκραστούμε τις 
προτάσεις και τις ανησυχίες τους. Για τη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας, τα 
στελέχη της αναδιοργανωμένης και ενισχυμένης Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων 
και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) καταγράφουν τις απαντήσεις στις ειδικές 
φόρμες αξιολόγησης που συμπληρώνουν στελέχη των επιχειρήσεων που 
συμμετέχουν. Με αυτόν 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, ώστε να 
ανταποκρινόμαστε σε αυτές με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. 

Στην εκδήλωση της Παρασκευής στα Τρίκαλα πρόκειται να συμμετάσχουν 42 
επιχειρήσεις με περισσότερες από 450 θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων και 
επιπέδων εξειδίκευσης. Οι  ενδιαφερόμενοι που θα προσέλθουν, θα μπορούν να 
συνομιλήσουν με στελέχη των εταιρειών χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. 

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-trikala  

Με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης, η ΔΥΠΑ σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ 
Τρικάλων θα παρέχει δωρεάν μετακίνηση από το κέντρο της πόλης των Τρικάλων 
(αφετηρία ΚΤΕΛ) προς το Ξενοδοχείο Ananti. Συγκεκριμένα, τα δρομολόγια με 
επιστροφή θα πραγματοποιούνται ανά δύο ώρες (10:00, 12:00, 14:00, 16:00). 
 
Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν 
περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνίες, βιομηχανίες γάλακτος, ποτών, άρτου και 
τροφίμων γενικά, φαρμάκων και κλωστοϋφαντουργίας, επιχειρήσεις κατασκευής 
φωτοβολταϊκών, τουρισμού, κατασκευής και εμπορίας επίπλων, παροχής ιατρικών 
και νοσηλευτικών υπηρεσιών, πληροφορικής, επεξεργασίας και εμπορίας ξύλου, 
κατασκευών, ενέργειας και καυσίμων, λιανικού και χονδρικού εμπορίου, 
εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και παροχής εκπαιδευτικών και λοιπών υπηρεσιών 

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν 
περιλαμβάνουν τηλεπικοινωνίες, βιομηχανίες γάλακτος, ποτών, άρτου και 
 



τροφίμων γενικά, φαρμάκων και κλωστοϋφαντουργίας, επιχειρήσεις κατασκευής 
φωτοβολταϊκών, τουρισμού, κατασκευής και εμπορίας επίπλων, παροχής ιατρικών 
και νοσηλευτικών υπηρεσιών, πληροφορικής, επεξεργασίας και εμπορίας ξύλου, 
κατασκευών, ενέργειας και καυσίμων, λιανικού και χονδρικού εμπορίου, 
εξυπηρέτησης πελατών, καθώς και παροχής εκπαιδευτικών και λοιπών υπηρεσιών. 

 

Ενδεικτικά, οι ζητούμενες ειδικότητες αφορούν σε: εργάτες βιομηχανιών, οδηγούς, 
χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτρολόγους, κατασκευαστές και πωλητές επίπλων, 
νοσηλευτές, ακτινολόγους, φυσικοθεραπευτές, πωλητές, διοικητικό προσωπικό, 
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και των εκπαιδευτικών βαθμίδων, 
τεχνολόγους τροφίμων, ηλεκτρολόγους μηχανικούς και μηχανολόγους 
μηχανικούς, τουριστικά επαγγέλματα, αποθηκαρίους, προγραμματιστές Η/Υ και 
γενικά ειδικότητες πληροφορικής, χημικούς, γεωπόνους, φαρμακοποιούς, 
τεχνικούς οχημάτων, εξυπηρέτησης πελατών γενικά, κ.ά. 

Στην εκδήλωση 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. 



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  

Παρακολουθούμε συστηματικά και καταγράφουμε τις εξελίξεις στο εργασιακό 
τοπίο, τις απαιτήσεις των τοπικών αγορών εργασίας και τις ανάγκες των ανέργων 
και εργαζομένων σε όλη τη χώρα. Η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των στελεχών 
της ΔΥΠΑ, όπως επίσης των κοινωνικών μας εταίρων και φορέων του δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους διευρύνουμε τις συνεργασίες μας, στοχεύει στην 
ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτομιών, μέσω των οποίων σχεδιάζουμε τις δράσεις 
και τα προγράμματά μας, επιδιώκοντας την προσφορά αποτελεσματικών 
υπηρεσιών. 

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύουμε τον διαμεσολαβητικό μας ρόλο στην αγορά 
εργασίας, ώστε να διευκολύνουμε τους ανέργους που αναζητούν καλές δουλειές 
να επιτύχουν τους επαγγελματικούς στόχους τους. Ταυτόχρονα, εξελίσσουμε τα 
εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας ώστε η ΔΥΠΑ να αποτελέσει τον πιο 
αποτελεσματικό κόμβο σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, 
προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα και αναζητούν προσωπικό με δεξιότητες και 
ικανότητες που θα τις βοηθήσει να ενισχύσουν τη θέση τους στο μεταβαλλόμενο 
επιχειρηματικό περιβάλλον.  Εργαζόμαστε μεθοδικά για την μετεξέλιξή μας σε μια 
Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που θα λειτουργεί με ευρωπαϊκά πρότυπα, 
υπηρετώντας τον πρωταρχικό ρόλο μας, που είναι η καταπολέμηση της ανεργίας 
και η αύξηση της απασχόλησης, συμμετέχοντας στην οικονομική ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή. 

 

Σπύρος Πρωτοψάλτης 

Διοικητής ΔΥΠΑ 

 


