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Έκτακτη συνεδρίαση της Οµάδας εργαζοµένων  
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 

Αθήνα, 6 και 7 Μαρτίου 2014 
 
Με την ευκαιρία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Οµάδα εργαζοµένων της 
Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής θα πραγµατοποιήσει την επόµενη έκτακτη 
συνεδρίασή της στην Αθήνα (Hotel Royal Olympic, Αθανασίου ∆ιάκου 28-34), στις 6 και 7 Μαρτίου 
2014. Η ηµερήσια διάταξη περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, έναν ενδιάµεσο απολογισµό της ελληνικής 
προεδρίας, µια παρουσίαση της οικονοµικής και κοινωνικής κατάστασης στην Ελλάδα και µια συζήτηση 
για το µέλλον της πολιτικής και οικονοµικής διαχείρισης της Ευρώπης.  
 
Σύµφωνα µε το Γιώργο Ντάση, Πρόεδρο της Οµάδας εργαζοµένων της ΕΟΚΕ, «η κατάσταση στις χώρες 

που υπόκεινται σε πρόγραµµα προσαρµογής, όπως η Ελλάδα ή η Πορτογαλία, επιβάλλει µια εις βάθος εξέταση του 

ρόλου και της λειτουργίας της Τρόικας όπως και της δηµοκρατικής νοµιµότητας µιας πολιτικής λιτότητας, που 

πλήττει σοβαρά τις ασθενέστερες οµάδες των χωρών αυτών. Απαιτείται η εφαρµογή µιας εναλλακτικής 

µακροοικονοµικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να διασωθεί το κέντρο και η περιφέρεια της Ευρώπης 

από την στασιµότητα, την ύφεση, την λιτότητα και την ανεργία που τροφοδοτούν τον Ευρωσκεπτικισµό, το 

λαϊκισµό, την ξενοφοβία και το ρατσισµό και τις ακραίες πολιτικές τάσεις. Η Ε.Ε. πρέπει ν' αλλάξει πορεία. Κατά 

τη συνεδρίασή µας θα συζητήσουµε εναλλακτικές λύσεις που να είναι περισσότερο προσανατολισµένες στην 

ανάκαµψη». 

 
Στη συνεδρία της 7ης Μαρτίου θα συζητηθεί η δηµοκρατική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο 
ρόλος της Τρόικας. Ευρωβουλευτές και Μέλη της ΕΟΚΕ θα εξετάσουν τρόπους για να γίνει η οικονοµική 
και πολιτική διαχείριση της Ευρώπης πιο δηµοκρατική, ιδιαίτερα όσον αφορά τον οικονοµικό συντονισµό 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαµήνου. Η δηµοκρατική νοµιµότητα θα είναι και στο επίκεντρο της 
συζήτησης για την Τρόικα, στην οποία θα λάβουν µέρος µεταξύ άλλων ο Alejandro Cercas, εισηγητής της 
γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το ρόλο και τις εργασίες της Τρόικας, και ο Ronald 
Janssen, Σύµβουλος της Συνοµοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. 
 
Η συνεδρίαση είναι ανοικτή στον τύπο. 
 
Στις 7 Μαρτίου, ώρα 1.00 µµ, θα πραγµατοποιηθεί συνέντευξη τύπου στο «Hotel Royal Olympic» µε 
τη συµµετοχή του Alejandro CERCAS και του Γιώργου ΝΤΑΣΗ. 

 
Επικοινωνία:  margarita.gavanas@eesc.europa.eu  
  Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης: +32 479 827 642 
 
Πρόγραµµα εργασιών: 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/agenda-el--2.pdf 


