ΦΟΡΕΑΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.) - ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-82920
FAX: 0841-82920
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-28735
FAX: 0841ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Σκοποί του Ο.Ε.Ε είναι η έρευνα και ανάλυση των οικονομικών θεμάτων
προς ανάπτυξη της εν γένει οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα.
Δίνει γνωμοδότηση για γενικά και ειδικά οικονομικά θέματα στις
αρμόδιες κρατικές αρχές γενικών οικονομικών και ειδικών
δημοσιονομικών, λογιστικών, ελεγκτικών, κοστολογικών, εμπορικών και
λοιπών αρχών με σκοπό την βελτίωση καθώς και την αύξηση της
αποδοτικότητας.
ΦΟΡΕΑΣ:
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΤΕΕ/ΤΑΚ)
Δ/ΝΣΗ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-26425
FAX: 0841-26425

E-mail: tee_her@tee.gr
Δ/νση στο INTERNET: http://www.tee.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Χαρίδημος Πουλής
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-26425
FAX: 0841-26425
E-mail: tee_her@tee.gr
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Το ΤΕΕ έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης στους τομείς που
σχετίζονται με τις ειδικότητες των μελών της , της τεχνικής και της
τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την αυτοδύναμη
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Στα πλαίσια
αυτού του σκοπού, το ΤΕΕ σαν θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της
πολιτείας:
α)Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή σε συνεργασία με άλλους φορείς
οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, οικονομικό ή αναπτυξιακό
θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο και διατυπώνει απόψεις.
β)Γνωμοδοτεί έπειτα από πρόσκληση αρμόδιων φορέων για οποιοδήποτε
θέμα της αρμοδιότητάς του.
γ)Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των
αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής , την προστασία του περιβάλλοντος.
δ)Εκπονεί μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες
και έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και
μελετών.
Ακόμα, το ΤΕΕ σε σχέση με τα μέλη του (τους μηχανικούς όλης της
χώρας), διενεργεί τις εξετάσεις και χορηγεί τις άδειες άσκησης
επαγγέλματος, τηρεί τα μητρώα των μηχανικών, μεριμνά για την είσπραξη
των νόμιμων αμοιβών τους, φροντίζει για την απασχόληση , κοινωνική

ασφάλιση, προαγωγή και προστασία του κύρους των μελών του, καθώς
και για την επιστημονική πρόοδο, ενημέρωση, επιμόρφωση κλπ.
ΦΟΡΕΑΣ:
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΑΙΔΑΛΟΥ 20 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71 202
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223303, 343906
FAX: 081-223303
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Χρήστος Μπίμπης
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-242300
FAX: 081-223303
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Το ΓΕΩΤΕΕ είναι σύμβουλος της πολιτείας σε γεωτεχνικά θέματα, όπως:
α) Μελετά με πρωτοβουλία των αρμόδιων αρχών κάθε θέμα που αφορά
τους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, των δασικών πόρων,
των ορυκτών και υδατικών πόρων, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
γεωργίας, την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της παραγωγής, τον
έλεγχο, την επεξεργασία, την μεταποίηση, τη διακίνηση και την εμπορία
των προϊόντων των τομέων αυτών.
β) Γνωμοδοτεί με πρωτοβουλία δική του ή των αρμόδιων αρχών για κάθε
νομοσχέδιο, προσχέδιο ή γενικό μέτρο που έχει σχέση με:
αα) τη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική, αλιευτική πολιτική του κράτους,

ββ) τους φυσικούς πόρους και ειδικότερα τους εδαφικούς,
δασικούς, αλιευτικούς, ορυκτούς και υδατικούς πόρους της
χώρας,
γγ)τη γεωτεχνική παιδεία και έρευνα,
δδ) την προστασία του περιβάλλοντος και την
αποκατάστασή του
γ) Ενισχύει κάθε προσπάθεια που προέρχεται από το κράτος, τους
οργανισμούς του δημόσιου τομέα, την Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, τους
αγροτικούς, δασικούς, κτηνοτροφικούς και αλιευτικούς συνεταιρισμούς
και συλλόγους, και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή
δημόσιου δικαίου, εφόσον αποβλέπει στην ανάπτυξη του βιοτικού και
πολιτιστικού επιπέδου του πληθυσμού της υπαίθρου για την καλύτερη
χρησιμοποίηση των διατιθεμένων φυσικών πόρων και μέσων.
δ) Οργανώνει και συμμετέχει σε συνέδρια με θέματα κύρια αναπτυξιακά
και περιβαλλοντολογικά.
ε) Προασπίζει τα επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά, κοινωνικά
και πολιτιστικά συμφέροντα των γεωτεχνικών και μεριμνά για την
προαγωγή και την προστασία των επαγγελματικών συμφερόντων των
μελών του και για την τήρηση από αυτά των κανόνων της δεοντολογίας
και αξιοπρέπειας, ασκώντας και πειθαρχική εξουσία σ' αυτά.
στ) Λαμβάνει κάθε μέτρο που συμβάλλει στη μόρφωση των μελών του και
την ενημέρωση του αγροτικού πληθυσμού.
ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΟ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-98381
FAX: 0841-98380
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιάννης Ριζονάκης

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΕΠΟΠΤΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ιωάννης Μαυροειδής
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 084198381
FAX: 0841-98380
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Η Επιθεώρηση Εργασίας έχει ως σκοπό την εφαρμογή της ισχύουσας
Εργατικής Νομοθεσίας , όπως : Έλεγχοι σε επιχειρήσεις , θεώρηση
καταστάσεων προσωπικού - ωρών εργασίας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης
, έλεγχος χρονικών ορίων εργασίας , άδειες εργασίας αλλοδαπών , υγιεινή
και ασφάλεια στους χώρους εργασίας , εποπτεία ΚΑΦ ξηράς και λιμένων
, εποπτεία εργατικής εστίας , χρονικά όρια λειτουργίας καταστημάτων,
απασχόληση ανηλίκων, βιβλία δρομολογίων φορτηγών, λεωφορείων κ.α.
ΦΟΡΕΑΣ:
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ 3 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-24584
FAX: 0841-22364 Εργατικού Κέντρου
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Δελιμπαλταδάκη Ερσινούλα
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-24584
FAX: 0841-22364 Εργατικού Κέντρου
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Είναι Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εργασίας.

Αντικείμενο του είναι η παροχή Υπηρεσιών Κοινωνικού και κυρίως
ψυχαγωγικού περιεχομένου.
Αναλυτικά παρέχονται:










Εκδρομές με οργανωμένα από την Υπηρεσία γκρουπ
Εισιτήρια θεατρικά, για συναυλίες, κινηματογράφο και γενικά για
κάθε είδους πολιτιστική και ψυχαγωγική εκδήλωση.
Δελτία για την αγορά βιβλίων (λογοτεχνία, ιστορία , κ.λ.π.)
Δώρο για τη σύσταση οικογένειας σε νεόνυμφους.
Χρηματικό βραβείο σε φοιτητές-σπουδαστές των ανωτάτων και
ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων .
Επίδομα σε άγαμες μητέρες.
Ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Κατασκευή και λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών και κέντρων
Εργαζόμένης Νεότητας.
Δικαιούχοι των ως άνω παροχών είναι οι εργαζόμενοι , με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, συνταξιούχοι Ι.Κ.Α, καθώς και Άτομα
με Ειδικές Ανάγκες , οι οποίοι κατά την διάρκεια της εργασίας
τους καταβάλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού (Τράπεζες,
ΔΕΗ,κ.λ.π.)

ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.)
Δ/ΝΣΗ: ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ 6 - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ 72 100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-23692
FAX: 0841-23631
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Ζερβάκης Νίκος
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0841-23692

FAX: 0841-23631
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ :
Οργανισμός που προωθεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω
αναπτυξιακών προγραμμάτων, εκθέσεων, μελετών αγοράς κ.λ.π.

