ΦΟΡΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)- ΤΜΗΜΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Εθνικής Αντιστάσεως 105
71 306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223997, 224595
FAX: 081-223997
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜΠΑΡΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-223997, 224595
FAX: 081-223997
ΣΚΟΠΟΣ 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:
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Κορωναίου 9 - 71202 Ηράκλειο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-342134, 229013, 229091
FAX: 081-222914
E-mail: ebeh@cc.uch.gr

Δ/νση στο INTERNET: http://www.ebeh.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Eιρήνη Χρηστάκη
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-342134, 229013, 229091
FAX: 081-222914
E-mail: ebeh@cc.uch.gr
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Σκοπός του Επιμελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της
βιομηχανίας και της βιοτεχνίας των επαγγελματιών στην περιφέρεια τους. Η παροχή
γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς την πολιτεία
με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας τους και γενικότερα της
εθνικής οικονομίας. Επίσης η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για
κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη τους και κάθε ενδιαφερόμενο.
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΕΑ:
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9 - Ηράκλειο 71202
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-282026, 342134, 229013
FAX: 081-342136
E-mail: ebeh@cc.uch.gr
Δ/νση στο INTERNET: http://www.ebeh.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιώργος Επανωμεριτάκης
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-282026, 342134, 229013
FAX: 081-342136

E-mail: ebeh@cc.uch.gr
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:
Παρέχει εκπαίδευση σε μέλη του Επιμελητηρίου δηλαδή ουσιαστικά σε Επιχειρήσεις
που ζητούν εκπαίδευση και κατάρτιση για τους εργαζομένους σ’ αυτές. Επίσης κατά
καιρούς οργανώνει σεμινάρια και για άνεργους νέους πάνω σε συγκεκριμένα αντικείμενα
με βάση τη ζήτηση που υπάρχει στην αγορά εργασίας , κλπ.
ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κορωναίου 9 - 71202 Ηράκλειο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-229091, 342134, 229013
FAX: 081-222914
E-mail: ebeh@cc.uch.gr
Δ/νση στο INTERNET: http://www.ebeh.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μαρία Πετράκη
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-229091, 342134, 229013
FAX: 081-225730
E-mail: ebeh@cc.uch.gr
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ:
Παρέχει συμβουλές και βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις , προκειμένου να
ενταχθούν σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και σε εξεύρεση συνεργατών σε διεθνές επίπεδο
για την προώθηση προϊόντων ή εξεύρεση αντιπροσώπων διανομέων.
ΦΟΡΕΑΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ (ΤΕΕ/ΤΑΚ)
Δ/ΝΣΗ: Πρεβελάκη & Γρεβενών - Ηράκλειο 71202

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-284431, 286854, 341455
FAX: 081-281128
E-mail: tee_her@tee.gr
Δ/νση στο INTERNET: http://www.tee.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΒΑΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Διοικούσας Επιτροπής
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 0821-284431
FAX: 0821- 281128
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: Πλατεία Αγ. Αικατερίνης , Ηράκλειο
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-220242, 282645
FAX: 081-220242
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιώργος Σταματάκης
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-220242, 282645
FAX: 081-220242

E-mail:
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: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081FAX: 081E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081FAX: 081ΣΚΟΠΟΣ 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: 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 46 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71 202
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-343301-06
FAX: 081-343301
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γιάννης Αντωνακάκης
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-343301-06
FAX: 081-343301
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Οργανισμός που προωθεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω αναπτυξιακών
προγραμμάτων, εκθέσεων, μελετών αγοράς κλπ
ΦΟΡΕΑΣ:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)
Γραφείο Εργασίας
Δ/ΝΣΗ: Θησέως 3 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71 201
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-342095
FAX: 081E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Παγκαλάκης
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Παρεχόμενες Υπηρεσίες
• Κάρτα ανέργων σε νέους από 16 ετών και άνω, εγγραφή στο Μητρώο για ανεύρεση
εργασίας.
• Επίδομα ανεργίας σε μισθωτούς των οποίων καταγγέλθηκε από τον εργοδότη ή έληξε
η σύμβαση εργασίας και δεν βρίσκουν εργασία, ανάλογη με τα προσόντα τους. Η
διάρκεια επιδότησης κυμαίνεται από 5-12 μήνες και το ύψος του επιδόματος από 2.344 2.462 δρχ. ανά ημέρα (υπάρχουν προϋποθέσεις για τη λήξη του επιδόματος - βλ. σελ. 55
ενημερωτικού φυλλαδίου ΟΑΕΔ).
• Επίδομα λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, στους ασφαλισμένους που η επιχείρηση
στην οποία δούλευαν κηρύχθηκε σε πτώχευση. Καλύπτει τις αποδοχές μέχρι 3 μηνών
από τα οφειλόμενα του εξαμήνου που προηγείται της πτώχευσης.
• Ειδικό εποχιακό επίδομα σε επαγγελματικές κατηγορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει
εποχικότητα της απασχόλησης, λόγω της φύσης της παρεχόμενης εργασίας (π.χ.
οικοδόμοι κλπ)
• Επίδομα παιδιών σε μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού
δικαίου.
• Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας σε γυναίκες που ασχολούνται με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένες για ασθένεια στο ΙΚΑ και ευρισκόμενες σε
κατάσταση κυοφορίας ή λοχείας.

• Παροχές στράτευσης στους μισθωτούς που μπήκαν στην εφεδρεία κατά τη στράτευσή
τους ή που εκλήθησαν υπό τα όπλα για συμμετοχή τους σε στρατιωτική άσκηση.
Προγράμματα Απασχόλησης
• Επιχορήγηση εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
• Επιχορήγηση νέων (σε ηλικία) ελεύθερων επαγγελματιών
• Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας
• Επίδομα μετεγκατάστασης σε παλιννοστούντες Έλληνες
• Καταβολή αποδοχών πρόσθετης σπουδαστικής άδειας στους εργαζόμενους μαθητές φοιτητές - σπουδαστές.
• Επιδότηση βιομηχανικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων περιοχής Δ και Νομών
περιοχής Γ
• Επιδότηση βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραμεθόριων περιοχών για την απασχόληση
πτυχιούχων.
• Επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων που απασχολούν σπουδαστές των ΤΕΙ ή
ΣΕΛΕΤΕ για την πραγματοποίηση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα.
• Επιδότηση νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας
• Δίκτυο EURES.
Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Αγ. Αικατερίνης , ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71 201
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-281639, 250260, 250215
FAX: 081-281639
E-mail: Δ/νση στο INTERNET: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Γρίλη
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-mail:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Παρέχει πληροφόρηση και συμβουλευτική (ατομική ) γύρω από θέματα επαγγελματικού
προσανατολισμού. Αναλαμβάνει την επιλογή των υποψήφιων για τις σχολές μαθητείας ,
την ταχύρυθμη κατάρτιση κλπ. του ΟΑΕΔ.

Σύστημα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) - Επαγγελματική
Κατάρτιση Ενηλίκων
Δ/ΝΣΗ: Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71 304
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-250260, 250215 & 250444 (Σχολές)
FAX:
E-mail:
Δ/νση στο INTERNET:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βασιλακόπουλος
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
FAX:
E-mail:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Το ΣΕΚ απευθύνεται σε άνεργους που χρειάζονται
εξειδίκευση, προκειμένου να αναζητήσουν νέα δουλειά , όπως και σ' αυτούς που έχουν
εργασία, αλλά χρειάζονται ν’ αποκτήσουν μια ειδικότητα, ώστε να βελτιωθούν
επαγγελματικά.
α) Ο τύπος αυτός εκπαίδευσης παρέχεται στα ΚΕΤΕΚ και στις αυτοτελείς Σχολές
Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Οι αυτοτελείς αυτές Σχολές δεν
υστερούν σε ποιότητα εκπαίδευσης από τα Κέντρα . Η μόνη διαφορά είναι ότι στα
Κέντρα, που αποτελούνται από πολλές Σχολές, διδάσκονται περισσότερες ειδικότητες.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
(Απόφοιτοι λυκείου: 600
ώρες , Επιδότηση 800 δρχ.
την ώρα και ασφάλιση από
τον ΟΑΕΔ )
ΚΟΠΤΙΚΗ - ΡΑΠΤΙΚΗ: (16-50 ετών, απόφοιτοι δημοτικού)
ΥΦΑΝΤΙΚΗ (στην
Καλυβιανή): (12-45,50 ετών,

απόφοιτοι δημοτικού,
εκπαιδευτικά επιδόματα στα
παιδιά)
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
(Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, που
ουσιαστικά καλύπτουν τις
ανάγκες του ίδιου του
ΟΑΕΔ, δηλ. το δικό του
προσωπικό)
ΕΜΨΥΧΩΤΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Νέα ειδικότητα από το Σεπτέμβριο).

β) Εκτός από τα ΚΕΤΕΚ και τις αυτοτελείς Σχολές υπάρχουν και οι ενδοεπιχειρησιακές Σχολές του ΟΑΕΔ. Ιδρύονται μέσα σε μεγάλες επιχειρήσεις μετά από
αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου εργοδότη. Σκοπός τους είναι η ταχύρυθμη εκπαίδευση
ανειδίκευτων ανέργων σε ειδικότητες που ενδιαφέρουν, βασικά την επιχείρηση, αλλά και
την αγορά εργασίας της περιοχής , όπου είναι η έδρα τους. Η εκπαίδευση γίνεται με
προγράμματα που εγκρίνει ο ΟΑΕΔ και υπό τη διεύθυνσή τους.
Για την εξειδίκευση εργαζομένων, ηλικίας άνω των 18 χρονών, λειτουργούν ακόμα
Σχολές Μετεκπαίδευσης Επιμόρφωσης και οργανώνονται σεμινάρια Επιμόρφωσης
Στελεχών Βιομηχανίας.
γ) Σχολές Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης. Σκοπεύουν στην προσαρμογή και
εξειδίκευση ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών , που εργάζονται σε διάφορες επιχειρήσεις,
σύμφωνα με κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα με στόχο την επαγγελματική τους
βελτίωση . Στα προγράμματα αυτά δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εργαζόμενοι
απασχολούνται τουλάχιστον από διετίας στην αντίστοιχη ειδικότητα, ώστε να έχουν
αποκτήσει τη σχετική πείρα.
Τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ έχουν στόχο τη δωρεάν επιμόρφωση μεσαίων
στελεχών επιχειρήσεων, κυρίως βιομηχανιών με τη μέθοδο των σεμιναρίων, σε
Εκπαιδευτικές Μονάδες του Οργανισμού (Αθήνας Θεσσαλονίκης).
Προϋποθέσεις για εγγραφή: Οι υποψήφιοι για τα ΚΕΝΤΡΑ & τις Σχολές του ΟΑΕΔ
πρέπει να είναι κατά κανόνα άνεργοι ηλικίας 16-46 χρονών με απολυτήριο τουλάχιστον
του Δημοτικού Σχολείου. Τα τυπικά προσόντα διαφέρουν ανά ειδικότητα (πχ.
στενοδακτυλογράφοι, ξυλουργοί…). Η επιλογή γίνεται με τεστ. Η διάρκεια στα
περισσότερα προγράμματα είναι 2-6 μήνες ανάλογα με την ειδικότητα.
δ) Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων. Αποσκοπούν στην ταχύρυθμη εκπαίδευση
ενηλίκων (πρόγραμμα 60 ημερών ) σε βοηθητικές τουριστικές ειδικότητες. Ιδρύονται
κάθε χρόνο σε συνεργασία με τον ΕΟΤ και λειτουργούν κατά τους χειμερινούς μήνες σε
ξενοδοχειακές μονάδες τουριστικών περιοχών. Οι σχολές αυτές καταρτίζουν προσωπικό
στελέχωσης τουριστικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
ε) Μεταγυμνσασιακή - Μεταλυκειακή Επαγγελματική Κατάρτιση - ΙΕΚ. Στα ΙΕΚ
μπορούν πλέον οι απόφοιτοι γυμνασίου και λυκείου ν’ αποκτήσουν εφόδια για την
απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας. Παράλληλα μπορούν να εγγραφούν και όσοι
από τους εργαζόμενους θέλουν να εξασφαλίσουν πρόσθετα επαγγελματικά εφόδια ,ή
ακόμα και ν’ αλλάξουν επάγγελμα.
Διάρκεια Κατάρτισης:
• Για απόφοιτους Γενικού, Τεχνικού, ή Πολυκλαδικού Λυκείου:4 εξάμηνα
• Για απόφοιτους Τεχνικού Λυκείου και για εξειδίκευση στον τομέα τους: 2 εξάμηνα
• Για απόφοιτους Γυμνασίου (ΙΕΚ , επιπέδου 1): 2 εξάμηνα

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
• Διοικητικά Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Κέντρα Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕΚ)
Δ/ΝΣΗ: Χριστομιχάλη Ξυλούρη 64 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71 304
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 081-250260, 250215
FAX:
E-mail:
Δ/νση στο INTERNET:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Βασιλακόπουλος
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΦΟΡΕΑ:
Παρεχόμενες Υπηρεσίες:
Εκπαίδευση με το σύστημα μαθητείας που συνδυάζει την εκπαίδευση του μαθητή στις
Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ και την πρακτική άσκηση (απασχόληση) σε δημόσιες ή
ιδιωτικές επιχειρήσεις (η πρακτική γίνεται εντατική στο 2ο έτος)
Δικαίωμα εγγραφής έχουν νέοι(-ες) 15-18 ετών, απόφοιτοι Γυμνασίου (η μαθητεία
υπάγεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, δίνεται η δυνατότητα σε όσους έχουν μείνει
να δώσουν τις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου και στη συνέχεια να εγγραφούν).
Η επιλογή γίνεται με βάση το βαθμό του τίτλου σπουδών και με τεστ επιλογής. Η
διάρκεια φοίτησης κυμαίνεται από 4-6 εξάμηνα -ανάλογα με την ειδικότητα- και η
εκπαιδευτική περίοδος αρχίζει από το Σεπτέμβριο.
Παρέχει κίνητρα στους εργοδότες προκειμένου να συνεργαστούν με τον ΟΑΕΔ, δηλ.
χαμηλή ασφάλιση των μαθητών και επιδότηση για κάθε μαθητή.
Επίσης, παρέχει επιπλέον κίνητρα στα παιδιά που ο τόπος κατοικίας τους είναι εκτός
Νομού, με σίτιση σε συμβεβλημένα με τον ΟΑΕΔ εστιατόρια (1000 δρχ. το κουπόνι),
αλλά και στέγη (στα Χανιά).

Στην περίπτωση που υπάρχει κορεσμός σε μια ειδικότητα, τότε αναστέλλεται η
λειτουργία της (π.χ. για 2 χρόνια - δεν καταργείται).
Ειδικότητες:
ΚΕΤΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ (επεξεργασία μετάλλων σε εξαρτήματα)
• ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (επισκευές αυτοκινήτων - Δ/νση
Συγκοινωνιών)
• ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΗ (ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικιών - Δ/νση Βιομηχανίας)
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (θέρμανση - ύδρευση - αποχέτευση Δ/νση Βιομηχανίας)
• ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (Πτυχίο αναγνωρισμένο - Δ/νση Υγιεινής)
• ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
ΚΕΤΕΚ ΧΑΝΙΩΝ
• ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ - ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
• ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

