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Ποιοι είμαστε;
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Νομού
Ηρακλείου (Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η) είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική
οργάνωση και ιδρύθηκε το 1935 με σκοπό την καλλιέργεια
και τη διάδοση του συνδικαλιστικού πνεύματος, τη διεκδίκηση κοινών συμφερόντων, την ενθάρρυνση συνεργασίας μεταξύ των μελών της, την συμβολή στον κοινωνικό διάλογο και την επίλυση των προβλημάτων του
Νομού Ηρακλείου.
Είναι βασικός συνομιλητής με την Πολιτεία και με κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οι σκοποί και οι δραστηριότητες του
οποίου συνδέονται με τα γενικότερα συμφέροντα της περιοχής, ενώ
παράλληλα προωθεί και ενισχύει κάθε πρωτοβουλία που αποσκοπεί
στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της παραγωγικής ή εμπορικής δραστηριότητας.

Ποιους Εκπροσωπούμε;
Μέλη της Ομοσπονδίας γίνονται οι νομίμως λειτουργούσες
επαγγελματικές Οργανώσεις (Ενώσεις) που έχουν σαν
μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν νόμιμη
επαγγελματική δραστηριότητα στον τομέα της Βιοτεχνίας,
του Εμπορίου ή των Υπηρεσιών και εδρεύουν στη
Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Οι ενώσεις μέλη της
Ομοσπονδίας μπορεί να είναι μικτές ή αμιγείς, κλαδικού ή
γεωγραφικού χαρακτήρα.

Ο νομός μας
Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Ηρακλείου
είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό Π.Ε
της Περιφέρειας Κρήτης, με ποσοστό
49,03%. Το Ηράκλειο είναι η πρωτεύουσα και το οικονομικό κέντρο του νησιού.
Η πόλη του Ηρακλείου είναι γνωστό
επιστημονικό κέντρο σε όλη την Ευρώπη, ενώ αποτελεί και σπουδαίο εμπορικό
και οικονομικό κέντρο του νησιού.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ως
πολυπληθέστερη ενότητα, έχει την υψηλότερη συμμετοχή (49,05%) στο περιφερειακό ΑΕΠ. Στο σύνολο του οικονομικά
ενεργού πληθυσμού σε όλους του κλάδους
της οικονομικής δραστηριότητας στην
Περιφέρεια Κρήτης, το ποσοστό της κατηγορίας «εργοδότες» στο νομό Ηρακλείου
είναι της τάξης του 49,5%. Τα αντίστοιχα
ποσοστά στις κατηγορίες των «αυτοαπασχολουμένων» και «μισθωτών» είναι
50,3% και 49,4% αντίστοιχα.

Ο πρωτογενής τομέας διατηρεί δεσπόζουσα θέση τόσο από απόψεως προϊόντος, όσο
και απασχόλησης, αλλά χαρακτηρίζεται
από μικρό και διάσπαρτο κλήρο, από την
εξάρτηση από παραδοσιακά πρότυπα και
καλλιέργειες και διαρθρωτική υστέρηση με
ατελείς υποδομές, παραγωγικά συστήματα
σε μεγάλο βαθμό παρωχημένα και με χαμηλή μεταπαραγωγική προστιθέμενη αξία.
Στο δευτερογενή τομέα, οι μεταποιητικές
επιχειρήσεις είναι σχετικά μικρού μεγέθους
και συνδέονται κυρίως με την επεξεργασία των προϊόντων του πρωτογενή τομέα
(τρόφιμα και ποτά), με τον κατασκευαστικό
και τον τομέα των πλαστικών. Το 60%
περίπου των βιομηχανιών της Κρήτης είναι
εγκατεστημένες στην Π.Ε. Ηρακλείου.
Ο τουρισμός είναι ο πλέον δυναμικός
τομέας της Περιφέρειας. Η Κρήτη είναι από
τις πιο ευνοημένες τουριστικά περιοχές της
Ελλάδας και δέχεται περίπου 2 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο.

H αποστολή
και οι γενικές επιδιώξεις μας

Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.
σκοπεύει μεταξύ άλλων:

Σκοπός της Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. είναι να συντονίζει
τους αγώνες των επαγγελματιών, βιοτεχνών, μικρών και μεσαίων εμπόρων
του νομού Ηρακλείου, για την προαγωγή,
διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση των
οικονομικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και
ασφαλιστικών τους συμφερόντων.

i. Στην καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη
και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού
στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους,
μικρούς και μεσαίους με την οργάνωση και
συμμετοχή τους σε σωματεία και την ένταξη
αυτών σαν μέλη στην δευτεροβάθμια αυτή
συνδικαλιστική οργάνωση.
ii. Στην μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού
κινήματος.
iii. Στην προώθηση ανάμεσα στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, μικρούς και μεσαίους εμπόρους
της συνεταιριστικής ιδέας και του συλλογικού
πνεύματος.
Για την πραγματοποίηση των σκοπών της η
Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.:
Διεξάγει αγώνες κάθε νόμιμης μορφής και
διεκδικεί λύσεις για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και για την εξασφάλιση και
διερεύνηση των δικαιωμάτων και κατακτήσεων
των μελών της.
Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την
ενημέρωση της κοινής γνώμης και της Δημόσιας Διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τις παραγωγικές δυνάμεις.
Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια,
περιφερειακές ή τοπικές διασκέψεις για την
ενημέρωση, επεξεργασία, συλλογική μεθόδευση και διεκδίκηση των προβλημάτων.
Συμπράττει σε κοινούς στόχους με συνδικαλιστικούς και άλλους μαζικούς φορείς.
Συμμετέχει στην ανώτερη συνδικαλιστική
οργάνωση των επαγγελματιών, βιοτεχνών και
εμπόρων, τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ),
και επιδιώκει τον συντονισμό της δράσης της με
τις άλλες Τοπικές και Κλαδικές Ομοσπονδίες.

Η διοικητική
μας δομή
Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας
είναι:
Η Γενική Συνέλευση, που την αποτελούν οι αντιπρόσωποι των σωματείων
μελών της και αποτελεί το ανώτατο όργανο της. Ο αριθμός των αντιπροσώπων
κάθε σωματείου- μέλους, είναι ανάλογος
με το συνολικό αριθμό των μελών του
σωματείου που ψήφισαν για την εκλογή
τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από είκοσι ένα (21) μέλη, τα οποία
εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των
αντιπροσώπων, με μυστική ψηφοφορία
για μια τριετία. Το ΔΣ εκλέγει το Προεδρείο που αποτελείται από επτά (7) μέλη.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ μαζί με τον Γενικό
Γραμματέα εκπροσωπούν την Ομοσπονδία ενώπιον τρίτων.
Η Ελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) μέλη, εκλέγεται από τη
γενική συνέλευση, μαζί με το διοικητικό
συμβούλιο για μια τριετία και ελέγχει τα
οικονομικά και τις διαδικασίες διαχείρισης
της Ομοσπονδίας.
Η Εφορευτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη γενική συνέλευση, πριν από
κάθε ψηφοφορία και είναι υπεύθυνη για
τον έλεγχο της τήρησης και εφαρμογής
της εκλογικής διαδικασίας.

Που
συμμετέχουμε;
Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. έχει αναπτύξει
συνεργασίες με διάφορους
συνδικαλιστικούς φορείς
επιδιώκοντας την επίλυση των
κοινών τους προβλημάτων, ενώ
παράλληλα έχει να επιδείξει
σημαντική παρουσία μέσω των
εκπροσώπων των σωματείων
της στα διοικητικά συμβούλια και
σε επιτροπές θεσμικών φορέων
και φορέων κοινωνικού διαλόγου
(Επιμελητήρια, Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Εγχώριες & Διεθνείς Οργανώσεις,
forums κ.ά).
Πιο συγκεκριμένα η Ο.ΕΒ.Ε.Ν.Η.
συμμετέχει στους παρακάτω φορείς/
δίκτυα/ προγράμματα:
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου
Κρήτης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (η οποία
παρέχει τους πόρους για τη
διατήρηση της γραμμής ψυχολογικής
υποστήριξης)
ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΡΘΩΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Οι κυριότερες δράσεις &
προτεραιότητές μας
Η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. είναι μια τοπική Ομοσπονδία που έχει
αναπτύξει και αναπτύσσει αρκετές πρωτογενείς δράσεις
που απορρέουν από το συνδικαλιστικό της ρόλο. Εκτός
από τις τυπικές λειτουργίες που εκτελούνται από
την πλειοψηφία των ομοσπονδιών και αφορούν την
υποστήριξη και υπεράσπιση των συμφερόντων των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τη βελτίωση της εσωτερικής
τους οργάνωσης και την οργανωτική τους ενδυνάμωση,
η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. έχει ορίσει για τα επόμενα έτη τις
προτεραιότητες παρέμβασής της και έχει προγραμματίσει
δράσεις στους παρακάτω βασικούς άξονες:

1
2
3
4

Παρεμβάσεις για την ενίσχυση και υποστήριξη της -σε μικρή
κλίμακα- δυναμικής επιχειρηματικότητας των μελών της σε τοπικό
και κλαδικό επίπεδο
Ανάπτυξη και εδραίωση της συνεργασίας με άλλες ΟΕΒΕ &
φορείς ΜμΕ
Ισχυροποίηση των δεσμών της με την ΓΣΕΒΕΕ και αξιοποίηση της
τεχνογνωσίας που μπορεί να λάβει από το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ κ αι το ΚΕΚ
ΓΣΕΒΕΕ
Διοργάνωση ημερίδων & ενημερωτικών εκδηλώσεων σχετικά
με τις εξελίξεις και τα μέτρα που αφορούν τις μικρές επιχειρήσεις
όπως το φορολογικό, το ασφαλιστικό, τις επαγγελματικές άδειες, την
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού κ.ά

5

Ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της με την ανάληψη δράσεων
κοινωνικής υπευθυνότητας και αλληλεγγύης

6

Εκπαίδευση και την επιμόρφωση των μελών της σε τομείς που
άπτονται της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ΓΣΕΒΕΕ: 
Η ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ

Γενική
Συνομοσπονδία
Εμπόρων
Βιοτεχνών
και Εμπόρων
Ελλάδος −
ΓΣΕΒΕΕ

Η ΓΣΕΒΕΕ εκπροσωπεί από το 1919 εργοδότες μικρών επιχειρήσεων
και αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
επιχειρηματικά στη μεταποίηση, στο εμπόριο και στην παροχή
υπηρεσιών.

Η ΓΣΕΒΕΕ συμμετέχει ενεργά στον κοινωνικό διάλογο και
αποτελεί έναν από τους κοινωνικούς εταίρους που λαμβάνουν
μέρος στις συλλογικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Βασικοί στόχοι
της ΓΣΕΒΕΕ είναι η υπεράσπιση, η προαγωγή και κατοχύρωση
των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων
των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της
ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Η ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση εκπροσώπησης μικρών επιχειρήσεων και
παρουσιάζει μεγάλη αντιπροσωπευτικότητα σε τοπικό αλλά και σε κλαδικό επίπεδο. Στη
δύναμή της υπάγονται 59 τοπικές και 30 κλαδικές ομοσπονδίες, στις οποίες συμμετέχουν
1.100 σωματεία, με 140.000 περίπου εγγεγραμμένα φυσικά πρόσωπα (επιχειρηματίες).

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδος – ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία υλοποίησης μελετών και ερευνών και αποτελεί τον επιστημονικό
σύμβουλο της ΓΣΕΒΕΕ. Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ αποτελεί τον φορέα
που αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής υποστήριξης μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο
των συγχρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο έργων (ΕΣΠΑ). Για το σκοπό αυτό έχει λάβει σειρά από
πιστοποιητικά ποιότητας (TUV Hellas), διαπιστεύσεις διαχειριστικής επάρκειας (Υπουργείο Εργασίας) και ειδικά πιστοποιητικά (όπως ως Κέντρο Διά Βίου Μάθησης από τον Εθνικό
Οργανισμό Πιστοποίησης – ΕΟΠΠΕΠ)
Στο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων του παρέχει στη
ΓΣΕΒΕΕ τεκμηρίωση θέσεων και μελετά, αξιολογεί, εκπονεί
προτάσεις πολιτικής για θέματα οικονομικής ανάπτυξης, χρηματοδότησης επιχειρήσεων, φορολογίας, απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, ανταγωνισμού και αναβάθμισης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των μικρών επιχειρήσεων.
Παράλληλα σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και δράσεις
συμβουλευτικής υποστήριξης των επιχειρήσεων.

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών, Βιοτεχνών,
Εμπόρων Ελλάδας – ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ

Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ το 1995 ως
εκπαιδευτική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανελλαδικής
εμβέλειας, προκειμένου να καλύψει
τις αυξημένες ανάγκες των εργοδοτών και εργαζομένων των ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διά
βίου μάθηση, την επιμόρφωση και την
επαγγελματική κατάρτιση.
Το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ, το οποίο διαθέτει
σύγχρονες εκπαιδευτικές δομές στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στη Λάρισα, στην Πάτρα και στο
Ηράκλειο, αποτελεί πιστοποιημένο
(από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού
Προσανατολισμού – ΕΟΠΠΕΠ) εκπαιδευτικό κέντρο.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ,
ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ &
ΕΜΠΟΡΩΝ
ΝΟΜΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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