
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ 73135 

Τηλ.: 28213 41640 | Fax: 28213 - 41634 

www.chania.gr, email: gengram@chania.gr 

 

 

 

 

Χανιά, 26/02/2013                    
 

Προς: τα Μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» 

«ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ» 
Νέες υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των πολιτών: Η περίπτωση του 

“Γραφείου Πληροφόρησης & Προώθησης της Απασχόλησης” του Δήμου 
Χανίων 

 
Σε μια περίοδο όπου η αντιμετώπιση της ανεργίας, σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο, συνιστά μείζονα προτεραιότητα, ο Δήμος Χανίων, 
στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει τα τελευταία 
δύο χρόνια του για την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης 
για την προώθηση της απασχόλησης, προχώρησε στη σύσταση 
και λειτουργία μιας νέας υπηρεσιακής μονάδας του «Γραφείου 
Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» υπαγόμενης 
απευθείας στο Δήμαρχο. 

 

Αποστολή - Στόχοι 

Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» αποτελεί μια 
νέα υπηρεσία του Δήμου Χανίων η οποία λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2012 με 

σκοπό την ενίσχυση των μηχανισμών πληροφόρησης για την προώθηση της 
απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.  
  
Στο πλαίσιο αυτό αποστολή του Γραφείου είναι η βέλτιστη ενημέρωση των ανέργων 
για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες επιμόρφωσης/κατάρτισης που 
υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο ενώ στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται και η 
παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης για την ανάπτυξη επαγγελματικών 
και προσωπικών δεξιοτήτων των ανέργων. 
  
Ειδικότερα, το Γραφείο: 

 πληροφορεί τους άνεργους για τις θέσεις απασχόλησης που υπάρχουν στο 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 

 ενημερώνει για τις ευκαιρίες και τα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης, 
επιμόρφωσης ανέργων που υλοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χανίων 

 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη / ενίσχυση των 
επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτήτων ανέργων (π.χ. σύνταξη 
βιογραφικού, τεχνικές ανεύρεσης εργασίας, προετοιμασία για συνέντευξη, κλπ) 

 προωθεί τη συνεργασία, δικτύωση και διασύνδεση με άλλα ιδρύματα, 
οργανισμούς και πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης σε 
τοπικό επίπεδο (π.χ. Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και οργανισμούς, 
κλπ) 

 προωθεί την πρακτική άσκηση φοιτητών στις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων για 
την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
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 σχεδιάζει, οργανώνει και υποστηρίζει δράσεις και εκδηλώσεις που 
συμβάλλουν στην προώθηση της απασχόλησης, της σταδιοδρομίας, της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε τοπικό επίπεδο 

  
 Όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου παρέχονται δωρεάν ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το 
Γραφείο ΔΕΝ υποκαθιστά τους θεσμοθετημένους φορείς προώθησης της 
Απασχόλησης αλλά αντίθετα επιδίωξη του είναι να λειτουργεί συμπληρωματικά με 
αυτούς. 

Στελέχωση 

Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» στελεχώνεται 
από τους:  
 

 Καλλιόπη Μαζοκοπάκη, Διοικητικό Υπάλληλο ΠΕ / e-
mail: pmazokopaki@chania.gr 

 Γεώργιος Μουριζάκης, Διοικητικό Υπάλληλο ΔΕ / e-
mail: gmourizakis@chania.gr 

 
Διοικητικά Υπεύθυνος του Γραφείου είναι – σύμφωνα με την υπ. αρ. 128/2012 
Απόφαση Δημάρχου - ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Χανίων, κ. Γαβριήλ Α. 
Κουρής / e-mail: gengram@chania.gr 
 
Διεύθυνση 

Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» βρίσκεται στη 
συμβολή των οδών Υψηλαντών και Καραϊσκάκη, στο ισόγειο του Δημαρχείο Χανίων 
(νότιο τμήμα) και είναι προσβάσιμο σε άτομα με κινητικά προβλήματα. 
  
Ωράριο Λειτουργίας 

Το «Γραφείο Πληροφόρησης και Προώθησης της Απασχόλησης» λειτουργεί 
καθημερινά – από Δευτέρα έως Παρασκευή - από τις 08.00 το πρωί έως τις 15.00 το 
μεσημέρι. 
 
Πληροφορίες 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ειδική ιστοσελίδα του 
Γραφείου http://www.chania-city.com/ergasia και στη σελίδα αυτού στο Facebook: 
https://www.facebook.com/ergasiaChania  
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