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Η σημερινή 4η «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» έδωσε τη δυνατότητα  

σε περισσότερους από 3.000 ανέργους να βρουν δουλειά 

 
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η τέταρτη «Ημέρα Καριέρας ΟΑΕΔ» που διοργανώθηκε 
σήμερα Σάββατο 16 Απριλίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η εκδήλωση έδωσε τη 
δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που αναζητούν εργασία, να συνομιλήσουν με εκπροσώπους 
εταιρειών που αναζητούν εργαζόμενους για τις θέσεις εργασίας που διαθέτουν. 
 
Στη σημερινή εκδήλωση συμμετείχαν 83 επιχειρήσεις με περισσότερες από 4.500 θέσεις 
εργασίας, διαφορετικών επιπέδων εξειδίκευσης και μεγάλου εύρους ειδικοτήτων, όπως  
τουριστικών επαγγελμάτων, εκπαιδευτικών, υπαλλήλων γραφείου, υπαλλήλων λογιστηρίου, 
μηχανολόγων και ηλεκτρολόγων μηχανικών, προγραμματιστών, software engineers, τεχνικών 
πεδίου, νοσηλευτών και γενικού ιατρικού προσωπικού, πωλητών καταστημάτων, προσωπικού 
ασφαλείας, χειριστών μηχανημάτων, κ.α.  
 
Όσοι από τους ανέργους δεν μπόρεσαν να προσέλθουν στην εκδήλωση, μπορούν να 
αποστείλουν μέχρι τις 30 Απριλίου το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kariera@oaed.gr γράφοντας στο θέμα την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει και τον τόπο 
κατοικίας τους. 
 
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: 
«Αυτό που έγινε σήμερα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια 
της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ήρθαν 83 επιχειρήσεις και προσέφεραν 4.500 νέες 
δουλειές. Αυτή είναι η δουλειά της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, όχι μόνο να μένει στα 
επιδόματα όσο σημαντικά και να είναι, αλλά να βρίσκει στους ανέργους δουλειές. Είναι ένα 
πάντρεμα που κάνει ο Οργανισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους ανέργους. Είναι η 
τέταρτη πρωτοβουλία αυτής της μορφής από τον Σεπτέμβριο και μετά και οι πρωτοβουλίες 
αυτές θα συνεχιστούν. Ενθαρρύνω τον Διοικητή του Οργανισμού τον Σπύρο Πρωτοψάλτη και 
τα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης να συνεχίσουν προς την ίδια κατεύθυνση. 
Έτσι γίνεται στις προηγμένες χώρες του εξωτερικού, έτσι πρέπει να γίνεται και στην Ελλάδα. 
Αυτό είναι ουσιαστική κοινωνική πολιτική». 
 
Ο Διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: «Η σημερινή 4η «Ημέρα Καριέρας» 

είχε τη μεγαλύτερη συμμετοχή επιχειρήσεων, με περισσότερες από 4.500 θέσεις εργασίας και 
τη μεγαλύτερη προσέλευση πολιτών από όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις. Στόχος της 
Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι, με περισσότερη εξωστρέφεια, να βρίσκεται δίπλα 
στους πολίτες δίνοντάς τους πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης. Έχοντας επίγνωση της 
κρισιμότητας του ρόλου μας στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας θα 
συνεχίσουμε να διοργανώνουμε «Ημέρες Καριέρας» σε όλη την Ελλάδα και να ερχόμαστε πιο 
κοντά στους πολίτες που χρειάζονται τις υπηρεσίες μας».  
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