
 

 

                   

Δελτίο Τύπου 

120 επιχειρήσεις με περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας στις «Ημέρες 
Καριέρας» ΔΥΠΑ στην Αθήνα 11-12 Φεβρουαρίου 

 
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει τις «Ημέρες Καριέρας» 
στην Αθήνα, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 11-12 Φεβρουαρίου 2023, στο 
εκθεσιακό κέντρο Helexpo-Maroussi (Λεωφόρος Κηφισίας 39), από τις 10:00 έως 
τις 18:00, με τη συμμετοχή 120 επιχειρήσεων που προσφέρουν περισσότερες από 
3.000 θέσεις εργασίας.  
 
Πρόκειται για την 14η αντίστοιχη εκδήλωση που, για πρώτη φορά, θα έχει διήμερη 
διάρκεια, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε όσους περισσότερους συμπολίτες 
μας αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιρειών 
από πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αναζητούν προσωπικό, 
χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. 
 
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε μεγάλο εύρος κλάδων 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων, επίπλων 
γραφείου, ιατρικών προϊόντων και καλλυντικών, ομίλους καταστημάτων χονδρικής 
και λιανικής πώλησης ένδυσης και ηλεκτρολογικού υλικού, μεγάλους ομίλους 
εισαγωγής και εμπορίας αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις 
πληροφορικής, εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνιών, παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας, παροχής ιατρικών υπηρεσιών, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες, 
καταστήματα υπεραγορών, διυλιστήρια, κ.ά. 
 
Οι ειδικότητες που οι επιχειρήσεις αναζητούν αφορούν, ενδεικτικά: 
εμποροϋπαλλήλους, υπαλλήλους γραφείου και γραμματειακής υποστήριξης, 
υπαλλήλους λογιστηρίου, στελέχη πληροφορικής, 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. 
 
Στη διάρκεια του διημέρου, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα 
πραγματοποιήσουν 8 εργαστήρια (workshops) συμβουλευτικής για τη δημιουργία 
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αποτελεσματικού βιογραφικού και για την προετοιμασία επαγγελματικής 
συνέντευξης.  
 
Επιπλέον, όσοι προσέλθουν την Κυριακή θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν 
παρουσιάσεις του προφίλ του ιδανικού υποψηφίου από στελέχη Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ θα ακολουθήσει διαλογική 
συζήτηση με το κοινό.  
 
Επίσης, σε ειδικό χώρο (Info Corner), στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης 
Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα παρέχουν πληροφορίες για τις 
δράσεις και τα προγράμματα της ΔΥΠΑ. 
 
Η συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις είναι ελεύθερη κατόπιν επιτόπιας εγγραφής 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 
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 κατά την είσοδό 
τους στο χώρο της εκδήλωσης. 
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα για τις «Ημέρες Καριέρας» βρίσκεται στη διεύθυνση: 
https://www.dypa.gov.gr/hmeres-karieras-athina-11-12-fevroyarioy-
2023?tab=proghramma-parallilon-draseon&tab2=&tab3= 
 
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-athens-2023 
 
Οι Ημέρες Καριέρας αποτελούν μέρος των δράσεων και εκδηλώσεων της ΔΥΠΑ, 
με στόχο την άμεση και αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης 
στην αγορά εργασίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο www.dypa.gov.gr και για τη ΜΕΜΜΕ επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
https://www.dypa.gov.gr/memme 
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