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Εργοδοτικές Οργανώσεις

• Διεθνές ΕπίπεδοΔιεθνές Επίπεδο
- International Organization of Employers (IOE).

• Ευρωπαϊκό Επίπεδο 
- BUSINESSEUROPE.
- UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises)

CEEP- CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises 
of   General Economic Interest).
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International Organization of Employers (IOE)International Organization of Employers (IOE)
• Ιδρύθηκε το 1920 και εδρεύει στην Γενεύη της Ελβετίας.
• Εκπροσωπεί 150 Εργοδοτικές Οργανώσεις από 143 κράτη.
• Είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο Σώμα που εκπροσωπεί τα 
καλώς νοούμενα συμφέροντα των Εργοδοτών σε διεθνές 
επίπεδο που άπτονται των εργασιακών σχέσεων και της 
κοινωνικής πολιτικής.

• Έντονη δραστηριότητα στο πλαίσιο της Διεθνούς Οργάνωσης 
Ε ί (ILO) θέ δ θ ή ό ί όΕργασίας (ILO) που θέτει διεθνή πρότυπα εργασίας και όπου 
οι Εργοδότες εκπροσωπούνται παράλληλα με τις 
συνδικαλιστικές οργανώσεις και τις κυβερνήσεις σε μια 
μοναδική τριμερή δομή.
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• Προωθεί τις θέσεις και απόψεις των Εργοδοτών στις εργασίες του
ILO, σε θέματα που αφορούν τον τερματισμό της απασχόλησης, τηνILO, σε θέματα που αφορούν τον τερματισμό της απασχόλησης, την
εκπαίδευση και κατάρτιση, την κοινωνική ασφάλιση, την ασφάλεια
και υγεία στην εργασία, την εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα, κλπ.

• Εκπροσωπεί τους Εργοδότες στο Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης,
στη Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, στους G20 κλπ.

• Στηρίζει τις Εργοδοτικές Οργανώσεις-Μέλη και παρέχει σχετικές
υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης.

• Προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών εμπειριών και καλών• Προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών
πρακτικών μεταξύ των Μελών.

• Η ΟΕΒ είναι μέλος του IOE και συμμετέχει ανελλιπώς στις
δραστηριότητες του από το 1960.
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BUSINESSEUROPEBUSINESSEUROPE

• Ιδρύθηκε το 1958 στα πλαίσια της ανοικοδόμησης της Ευρώπης και
της προώθησης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών της
Ευρώπης.

• Αρχικά ονομαζόταν UNICE (Union of Industrial and Employers’
Confederation of Europe).

• Το 2007, στα πλαίσια των εορτασμών των 50χρονων της,
μετονομάστηκε σε BUSINESSEUROPE για να εκφράσει με
μεγαλύτερη σαφήνεια ότι εκπροσωπεί τους Ευρωπαίους Εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα αλλά και για να τονίσει εκ νέου τη δέσμευσή της
προς την Ευρώπη.
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Εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου• Εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

• Εκπροσωπεί 41 Εργοδοτικές Οργανώσεις από 35 κράτη (οριζόντια
και όχι κλαδικά).

• Το κύριο καθήκον της είναι η εκπροσώπηση και προώθηση των
καλώς νοούμενων συμφερόντων των Ευρωπαίων Εργοδοτών έναντι
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων με κύριο στόχο τη διατήρηση
και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Εί δ ί δ ή ϊ ό ό δ άλ• Είναι ιδιαίτερα δραστήρια στον ευρωπαϊκό κοινωνικό διάλογο για την
προώθηση της ομαλής λειτουργίας των αγορών εργασίας.
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• Η σύνθεση της αποτελείται από επτά κύριες επιτροπές 
πολιτικής στις οποίες συμμετέχουν εμπειρογνώμονες πουπολιτικής, στις οποίες συμμετέχουν  εμπειρογνώμονες που 
διορίζονται από τις Εργοδοτικές Οργανώσεις-Μέλη.

• Οι ομάδες εργασίας συζητούν την προτεινόμενη νομοθεσία 
της ΕΕ και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις επί των επιχειρήσεων 

• Εκδίδει  περίπου 100 επίσημα έγγραφα θέσεων (position 
papers) επί των διαφόρων θεμάτων, για να διασφαλιστεί ότι 
λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις της κατά την εξέταση των 
προτεινόμενων νομοθεσιών.προτεινόμενων νομοθεσιών.
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• Οι επτά κύριες επιτροπές πολιτικής είναι οι εξής: 

Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων- Επιτροπή Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων 

- Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων 

- Επιτροπή Βιομηχανικών Υποθέσεων 

- Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 

- Επιτροπή για την Επιχειρηματικότητα & τις ΜΜΕ

- Επιτροπή Εσωτερικής ΑγοράςΕπιτροπή Εσωτερικής Αγοράς

• Η ΟΕΒ είναι μέλος της BUSINESSEUROPE από το 1980 και
συμμετέχει ανελλιπώς στις δραστηριότητες της.
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UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises).

Ιδρύθηκε το 1980 στο Μόναχο της Γερμανίας• Ιδρύθηκε το 1980 στο Μόναχο της Γερμανίας.

• Από το 1991 εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

• Αποτελεί «οργάνωση-ομπρέλα» που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, ειδικά τις επιχειρήσεις του εμπορίου και βιοτεχνίας. 

• Πλήρες μέλη: εθνικές διακλαδικές ομοσπονδίες κρατών-μελών της 
ΕΕ με δικαίωμα ψήφου.

• Συνδεδεμένα μέλη: (α) εθνικές διακλαδικές ομοσπονδίες κρατών που 
δεν είναι μέλη της ΕΕ, και (β)Ευρωπαϊκές κλαδικές ομοσπονδίες -
χωρίς δικαίωμα ψήφου.

• Έγινε αποδεκτή ως Κοινωνικός Εταίρος το 1998.
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• Εκπροσωπεί 80 οργανώσεις από 34 κράτη.
• Το κύριο καθήκον της είναι η παρακολούθηση της πολιτικής και• Το κύριο καθήκον της είναι η παρακολούθηση της πολιτικής και
νομοθετικής διαδικασίας της ΕΕ για θέματα που αφορούν τη βιοτεχνία,
το εμπόριο και τις ΜΜΕ της ΕΕ, καθώς και η εκπροσώπηση και
προώθηση των καλώς νοούμενων συμφερόντων των Μελών της.

• Οι κλαδικές πολιτικές της UEAPME διαμορφώνονται από 
εμπειρογνώμονες από τις εθνικές και Ευρωπαϊκές  οργανώσεις των 
ΜΜΕ-Μέλη της UEAPME που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους 
κλάδους (π.χ. στους κλάδους των κατασκευών, καλλυντικών, 
τροφίμων λιανικού εμπορίου μεταφορών κλπ)τροφίμων, λιανικού εμπορίου, μεταφορών κλπ). 

• Μέλος της UEAPME είναι το ΚΕΒΕ. 
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• CEEP (European Centre of Enterprises with Public Participation and of Enterprises of
General Economic Interest)

• Ιδρύθηκε το 1961.

• Εδρεύει στις Βρυξέλλες του Βελγίου.

• Εκπροσωπεί επιχειρήσεις με την συμμετοχή του δημόσιου τομέα
(ημικρατικούς) και τις επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες
γενικού οικονομικού συμφέροντος, ανεξάρτητα από τη νομική
ιδιοκτησία ή την κατάστασή τους (παροχή ηλεκτρισμού, νερού κλπ).

• Μέλη της CEEP είναι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι και μερικέςΜέλη της CEEP είναι Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι και μερικές
εκατοντάδες επιχειρήσεις και οργανισμοί σε 20 κράτη (π.χ. European
Broadcasting Union-EBU, European Hospital and Healthcare Employers Association-
HOSPEEM).
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• Τα μέλη της CEEP δραστηριοποιούνται σε Ευρωπαϊκό, εθνικό,
ό ή ό ί δ ί ί δέπεριφερειακό ή τοπικό επίπεδο, και μπορεί επίσης να συνδέονται

με τις εθνικές ομοσπονδίες, και έτσι έμμεσα να είναι μέλη άλλων
Συνδέσμων.

• Κύριο καθήκον της CEEP είναι η εκπροσώπηση και προώθηση
των συμφερόντων των δημόσιων επιχειρήσεων έναντι των
ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

• Προσφέρει την δυνατότητα στα Μέλη της να συμμετέχουν σε
συζητήσεις μέσω επιτροπών ομάδων εργασίας καισυζητήσεις μέσω επιτροπών, ομάδων εργασίας και
συμβουλευτικών σωμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.


