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ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 

 

 Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) της Ελλάδος φιλοξένησε την Πέμπτη 14 

και την Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013, την ετήσια συνάντηση των Προέδρων και των Γενικών 

Γραμματέων των Οικονομικών και Κοινωνικών Συμβουλίων (Ο.Κ.Σ.) των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.).  

 

 Η ετήσια συνάντηση των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Σ. αποτελεί την 

κορυφαία εκδήλωση της συνεχούς επαφής και συνεργασίας τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η δε 

συνάντηση στην Αθήνα αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω της δημοσιονομικής κρίσης στην Ευρώπη 

και στο ρόλο που διαδραματίζει ή καλείται να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών.  

 

 Στη συνάντηση στην Αθήνα συμμετείχαν Πρόεδροι, Γενικοί Γραμματείς και υψηλόβαθμα 

στελέχη από δεκαέξι (16) κράτη-μέλη της Ε.Ε. και συγκεκριμένα από τα Ο.Κ.Σ. Αυστρίας, 

Βελγίου, Βουλγαρίας, Γαλλίας, Ελλάδας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Κροατίας, 

Λουξεμβούργου, Μάλτας, Ολλανδίας, Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Σλοβακίας και Τσεχίας. 

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη διάρκεια των εργασιών της συνάντησης ήταν:  

 

α) «Κοινωνικός Διάλογος και Διάλογος Πολιτών σε εποχή εθνικής και ευρωπαϊκής κρίσης»   και  

 

β) «Η ανεργία των νέων και πολιτικές για την αντιμετώπισή της»,  

τα οποία είναι κρίσιμα για το σύνολο των κρατών μελών της Ε.Ε. και ιδιαίτερα αυτών του Νότου, τα 

οποία δοκιμάζονται έντονα από την οικονομική και κοινωνική κρίση, ιδιαίτερα δε η Ελλάδα, για την 

οποία εκφράσθηκε η πλήρης και αδιάλειπτη υποστήριξη των Προέδρων των Ο.Κ.Σ. που συμμετείχαν 

στη Διάσκεψη. 
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 Η διήμερη συζήτηση οδήγησε σε θετικά αποτελέσματα τα οποία είναι :  

α) Τα συμπεράσματα της Διάσκεψης που θα αξιοποιηθούν από όλα τα Ο.Κ.Σ. σε εθνικό και 

πανευρωπαϊκό επίπεδο και  

β) Η Κοινή Δήλωση όλων των Ο.Κ.Σ. που συμμετείχαν στη συνάντηση. 

 

 Στην έναρξη της Διάσκεψης χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. 

Ευάγγελος Μεϊμαράκης και στις εργασίες για το θέμα «Η ανεργία των νέων και πολιτικές για την 

αντιμετώπισή της», παρέμβαση έκανε ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας κ. Βασίλειος Κεγκέρογλου.  

 

 Ακόμη παρεμβάσεις έκαναν, πέραν των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων των Ο.Κ.Σ. 

της Ε.Ε., ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ο.Κ.Ε. (Ε.Ο.Κ.Ε.) κ. Henri Malosse, ο Πρόεδρος της Ομάδας 

των εργαζομένων της Ε.Ο.Κ.Ε. κ. Γεώργιος Ντάσης, ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. Ελλάδος κ. Χρήστος 

Πολυζωγόπουλος, οι Αντιπρόεδροί της κ.κ. Νικόλαος Σκορίνης, Ηλίας  Ηλιόπουλος και  Παναγιώτης 

Πεβερέτος και το Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ο κ. Γεώργιος Βερνίκος. 
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