
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Συμμετοχή στην ημέρα καριέρας “Career4all” στην Καρδίτσα 12 Μαΐου 2022 

  

Αξιότιμε κύριε/κυρία, 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην ημέρα καριέρας “Career4all” στην Καρδίτσα, που υλοποιείται με 

πρωτοβουλία του προγράμματος HELIOS του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης σε συνεργασία με την 

Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (“ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.”) και τη στήριξη του Δήμου 

Καρδίτσας, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 12 Μαΐου 2022 στη Δημοτική Αγορά του Δήμου Καρδίτσας στις 

10:00-16:00. 

Η δράση στοχεύει στη διασύνδεση εταιρειών με υποψήφιους με μεταναστευτικό και προσφυγικό 

υπόβαθρο, συμπεριλαμβάνοντας τη συμμετοχή ημεδαπού πληθυσμού που αναζητά εργασία. Η 

διοργάνωση θα υλοποιηθεί με την παρουσία εταιρειών και οργανισμών, με απώτερο στόχο την αναζήτηση 

κατάλληλων υποψηφίων εργαζομένων εξασφαλίζοντας την ισότιμη πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούμε εταιρείες να υποστηρίξουν την πρωτοβουλία συμμετέχοντας μέσω 

περιπτέρου, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με υποψήφιους 

εργαζόμενους.  

Μπορείτε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 επικοινωνώντας απευθείας με το 

άτομο που σας έχει αποστείλει την παρούσα πρόσκληση μέσω e-mail ή καλώντας τηλεφωνικά στα 

παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας.  

Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αμπαριάν Λυδία: Τηλ: +30 6949569134, e-mail: ramparian@iom.int  

Αθανασέλου Ραφαέλα: Τηλ: +30 6956301919, e-mail: eathanase@iom.int  

Παναγιωτόπουλος Γιώργος: Τηλ: +30 6956301919, e-mail: gpanagiotopo@iom.int 

 

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισης, και για την καλύτερη οργάνωση της ημέρας καριέρας “Career4all” 

παρακαλούμε, όπως μας γνωστοποιήσετε στα παραπάνω e-mail μέχρι την Δευτέρα 9 Μαΐου 2022 τα 

παρακάτω, προκειμένου, να αξιοποιηθούν στην ατζέντα και στα λοιπά ενημερωτικά υλικά (βλ. πρότυπο 

για ηλεκτρονική συμπλήρωση): 

 Τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας) των ατόμων που 
θα εκπροσωπήσουν την επιχείρηση σας στο περίπτερο συνεντεύξεων.  

 Την ακριβή επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησης σας. 

 Το λογότυπο της επιχείρησης σας. 

 Μια συνοπτική περιγραφή της επιχείρησης σας. 
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 Περιγραφή των διαθέσιμων θέσεων εργασίας που προσφέρετε ως επιχείρηση, για τις οποίες 
αναζητείτε ανθρώπινο δυναμικό, αναφέροντας τις περιοχές όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις σας 
και για τις οποίες αναζητάτε ανθρώπινο δυναμικό. 

 
Η έναρξη της ημέρας καριέρας “Career4all” θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ΠΕΔ Θεσσαλίας στις 

10:00 π.μ. με χαιρετισμούς επισήμων, ενώ θα ακολουθήσει ειδική συνεδρία μεταξύ 10:30-11:15 με τίτλο 

«Προσφυγικός και μεταναστευτικός πληθυσμός και η πρόσβαση του στην αγορά εργασίας». Κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίας αυτής οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να πληροφορηθούν για τα διαφορετικά 

νομικά καθεστώτα πολιτών τρίτων χωρών, τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τις διαδικασίες πρόσληψης που 

αντιστοιχούν στις επιμέρους πληθυσμιακές ομάδες, προκειμένου να διευκολυνθούν για όποια μελλοντική 

συνεργασία με άτομα από τον πληθυσμό.  

Λίγα λόγια για τους διοργανωτές: 

Η παραπάνω δράση υλοποιείται υπό το πρόγραμμα HELIOS του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης σε συνεργασία 

με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (“ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.”).  

Το πρόγραμμα HELIOS στοχεύει στην ένταξη Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας στην ελληνική κοινωνία. Το HELIOS 

υλοποιείται από το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔOM) και τους εταίρους του με τη χρηματοδότηση του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α (“ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε.”) υλοποιεί προγράμματα και έργα 

μέσω των οποίων επιδιώκεται η ανάπτυξη τόσο των αγροτικών όσο και των αστικών περιοχών με την ανάδειξη και 

αξιοποίηση των κάθε μορφής πόρων, προτάσσοντας ως κινητήριο μοχλό την τοπική πρωτοβουλία και 

επιχειρηματικότητα. Τα προγράμματα και τα έργα σχεδιάζονται και υλοποιούνται ώστε να υπηρετήσουν ένα 

συνεκτικό και ολοκληρωμένο όραμα για την τοπική ανάπτυξη. Το καθένα καλύπτει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη, 

ικανοποιεί έναν επιμέρους στόχο αυτού του οράματος, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς μέσω της κοινωνικής 

διαβούλευσης. 

Λίγα λόγια για την Δημοτική Αγορά Καρδίτσας: 

Κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και αποτελεί μοναδικό δείγμα μοντέρνας αρχιτεκτονικής από 

σκυρόδεμα, μέταλλο και γυαλί σε πανελλήνια τουλάχιστον κλίμακα. Ανήκει πιθανότατα στα τελευταία και ελάχιστα 

σωζόμενα κτήρια αγορών της γαλλικής εταιρείας Hennebique του Francois Coignet, η οποία άρχισε να κατασκευάζει 

κτήρια από οπλισμένο σκυρόδεμα για δημόσιες χρήσεις από τα τέλη του 19ου αιώνα. Το 1992, η Δημοτική Αγορά 

κηρύχθηκε Μνημείο Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς και λίγα χρόνια αργότερα αποκαταστάθηκε για να 

δοθεί σε πολιτιστικές και ήπιες ψυχαγωγικές χρήσεις. 

 

* Η συμμετοχή σας στην ημέρα καριέρας Career4all είναι δωρεάν. 
* Για τη διευκόλυνση των συνεντεύξεων η δράση θα υποστηριχθεί με διερμηνεία στις γλώσσες των συμμετεχόντων, όπου αυτό κρίνεται 
απαραίτητο. 
* Για λόγους δημοσιότητας και προβολής  η δράση θα καλυφθεί φωτογραφικά και θα διαμοιραστεί σχετικό δελτίο τύπου. 
* Για την υλοποίηση της δράσης θα τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες και τα μέτρα σχετικά με την πανδημία Covid-19. 
 

  

https://greece.iom.int/el/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios
https://greece.iom.int/el
https://anka.gr/index.php/el/
https://greece.iom.int/el/hellenic-integration-support-beneficiaries-international-protection-helios
https://greece.iom.int/el
https://migration.gov.gr/


  

 

 

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 

1. Επωνυμία επιχείρησης: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Διακριτικός τίτλος επιχείρησης: ………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Εκπρόσωπος/οι επιχείρησης που θα συμμετέχει/ουν στη δράση: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου/ων επιχείρησης που θα συμμετέχει/ουν στη δράση & θέση 
του/ς στην επιχείρηση: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Συνοπτική περιγραφή επιχείρησης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης (παρακαλείσθε να σημειώσετε τις θέσεις για τις οποίες 
αναζητάτε προσωπικό, αναφέροντας τον τόπο απασχόλησης, την εκτιμώμενη διάρκεια 
απασχόλησης, καθώς και τις παροχές που προσφέρετε π.χ. κατάλυμα, έξοδα μετακίνησης, 
μεταφορά από το κατάλυμα στον τόπο απασχόλησης, γεύματα κοκ): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Μπορείτε να προσθέσετε άλλα σχόλια, όπως τις δεξιότητες που θέλετε να έχουν τα άτομα που 
αναζητάτε ανά θέση απασχόλησης: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Facebook page της επιχείρησης σας: …………………………………………………………………………………………. 
9. Συμμετοχή στην εναρκτήρια συνεδρία: ……………………………………………………………………………………… 
10. Διαθεσιμότητα σε ώρα για συμμετοχή στη δράση μέσω περιπτέρου:  

Α) Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης 11:30-16:00 
Β) 11:30-14:00 
Γ) 14:00-16:00 
 

Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε το λογότυπο της επιχείρησης σας 

Ευχαριστούμε πολύ! 


