
 

 

                   

Δελτίο Τύπου 

90 επιχειρήσεις με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας στην 12η  
«Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη 

Εκπρόσωποι 90 επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό για περισσότερες από 
1.000 θέσεις εργασίας, θα συμμετέχουν στη 12η «Ημέρα Καριέρας» που 
διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το Σάββατο 10 
Δεκεμβρίου 2022 στη Θεσσαλονίκη, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο Βελλίδειο 
Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφ. Στρατού 3, Θεσσαλονίκη 546 36). 

Οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στις περιοχές: 
Χαλκιδική, Κιλκίς, Ημαθία, Θάσο. Αρκετές από αυτές αναζητούν υποψηφίους για 
υποκαταστήματα και εγκαταστάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και σε κάποιες εξ 
αυτών προσφέρεται δυνατότητα για εξ αποστάσεως εργασία. 

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-thessaloniki 

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους 
οικονομικής δραστηριότητας, όπως: βιομηχανίες (τροφίμων, ποτών, παραγωγής 
σιδήρου, ειδών συσκευασίας, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, ανελκυστήρων, 
αλουμινίου και μεταλλικών κατασκευών), χονδρικό και λιανικό εμπόριο 
(γεωργικών, χωματουργικών, υδρευτικών και λοιπών μηχανημάτων και 
συστημάτων, πετρελαιοειδών, οχημάτων, χρωμάτων, επιστημονικού/ιατρικού 
εξοπλισμού, ηλεκτρολογικών και βιομηχανικών υλικών, επίπλων, ενδυμάτων, 
καλλυντικών, δομικών υλικών και τροφίμων), τηλεπικοινωνίες, πληροφορικής/ΙΤ, 
παροχής υπηρεσιών (ιατρικών/νοσηλευτικών/διαγνωστικών, ψηφιακών 
εκτυπώσεων, εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, χρηματοοικονομικών, 
ψυχαγωγικών, εξυπηρέτησης πελατών), τουριστικές και επισιτιστικές επιχειρήσεις, 
καθώς και κατασκευαστικές, τεχνικές, εργοληπτικές εταιρείες. 

Ενδεικτικά, οι ζητούμενες ειδικότητες περιλαμβάνουν: στελέχη πληροφορικής, 
λογιστές, υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών, σχεδιαστές ενδυμάτων, graphic 
designers, ηλεκτρολόγους και μηχανολόγους μηχανικούς, εργάτες παραγωγής, 
εξειδικευμένους τεχνίτες, ταμίες, αποθηκάριους, πωλητές, οικονομολόγους, 
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χημικούς, χημικούς μηχανικούς, τεχνολόγους τροφίμων, γεωπόνους, υπαλλήλους 
γραφείου, κτηνίατρους, βιολόγους, οδηγούς, χειριστές μηχανημάτων, 
μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, ειδικότητες τουριστικών επαγγελμάτων, τεχνίτες 
αμαξωμάτων, νοσηλευτές, αισθητικούς, make-up artists, φυσιοθεραπευτές, 
γραφίστες, πολιτικούς μηχανικούς, εργάτες οικοδομών, τεχνικούς επιστημονικού 
εξοπλισμού, επιπλοποιούς, εκπαιδευτικούς, κ.α. 

Στόχος των εκδηλώσεων «Ημέρα Καριέρας ΔΥΠΑ» είναι να δώσουν τη δυνατότητα 
σε όσους αναζητούν εργασία να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους 
εταιρειών που αναζητούν το κατάλληλο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και 
επιπέδων εξειδίκευσης, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού. 

Επίσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων 
Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) της ΔΥΠΑ θα παρέχουν στους ανέργους και στους 
αναζητούντες εργασία πληροφορίες για τις δράσεις και τα προγράμματά της. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΔΥΠΑ επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο www.dypa.gov.gr και για τη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μεσαίων και 
Μεγάλων Επιχειρήσεων, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://www.dypa.gov.gr/memme 
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