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Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ είναι μια ευκαιρία που 
η Ευρώπη δεν πρέπει να χάσει, διότι μπορεί να δι-
ευκολύνει μια στροφή που θα φέρει την  Ευρώπη 
πιο κοντά στους πολίτες της και θα την καταστήσει 
πιο απτή σε αυτούς, τη στιγμή που έχει μπροστά 
της σημαντικά ορόσημα. Στις εκλογές του προσε-
χούς Μαΐου, οι πολίτες θα εκλέξουν το νέο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. Οι εκλογές αυτές θα δείξουν αν 
η Ευρώπη θα έχει καταφέρει να τους πείσει ή όχι 
για την αποτελεσματικότητά της και για την αναζω-
ογόνηση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος.   

Τα τελευταία χρόνια, η κρίση έχει επηρεάσει σοβα-
ρά τις οικονομίες μας, θέτοντας σε κίνδυνο την ευ-
ρωπαϊκή πρόοδο που εθεωρείτο αδιαφιλονίκητο 
κεκτημένο. Έχει οδηγήσει ορισμένα κράτη μέλη σε 
επιλογές, όπως η μείωση των προϋπολογισμών για 
την εκπαίδευση ή την υγεία, πράγμα που απειλεί 
το ίδιο το μέλλον τους. Προκάλεσε την εξαθλίωση 
ορισμένων τμημάτων του ευρωπαϊκού πληθυ-
σμού και ώθησε γενιές ολόκληρες στο περιθώριο, 
επιτείνοντας την αίσθηση της αδράνειας - και ως 
εκ τούτου της έλλειψης σκοπού – της  Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Με αυτή την προοπτική, η ΕΟΚΕ  θα κινητοποιη-
θεί μαζί με την Ελληνική Προεδρία, ειδικότερα σε 
ορισμένους τομείς που θεωρούμε καθοριστικής 
σημασίας:

•  Επιστροφή στην πραγματική οικονομία 
κυρίως μέσω της επανεκβιομηχάνισης της 
Ευρώπης.

•  Σύγκλιση των κοινωνικών και των 
φορολογικών συστημάτων με την 
υποστήριξη των κοινών πολιτικών.  

•  Ελπίδα στους νέους χάρη στην αλληλεγγύη και 
σε συγκεκριμένες και καινοτόμες δράσεις υπέρ 
της απασχόλησης.

•  Επανεξισορρόπηση της εδαφικής 
ανάπτυξης, δίνοντας απαντήσεις στην 
ερήμωση ολόκληρων περιοχών, ιδίων των πλέον 
απομακρυσμένων από τους μεγάλους άξονες 
επικοινωνίας. 

•  Προσιτή ενέργεια σε όλους εντός της 
ευρωπαϊκής επικράτειας και αναγωγή της 
ενεργειακής μετάβασης σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα. 

•  Ανθρώπινη και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση της παράνομης 
μετανάστευσης, κυρίως από τη Μεσόγειο. 

Η Ευρώπη θα ανακτήσει την εμπιστοσύνη των 
ευρωπαίων πολιτών δίνοντας συγκεκριμένες 
απαντήσεις στα καθημερινά τους προβλήματα.

Henri Malosse
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∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Γεώργιος
Ομάδα I – Εργοδότες

Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων 
(ΣΕΤΕ)

info@eesc.europa.eu

ΓΚΟΦΑΣ Παναγιώτης 
Ομάδα III – 
Διάφορες Δραστηριότητες

Οικονομολόγος, μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Βιοτεχνών, 

Επαγγελματιών και Εμπόρων (ΓΣΒΕΕ)

Panagiotis.Gkofas@eesc.europa.eu

ΚΕΚΕΛΕΚΗ Ευαγγελία
Ομάδα III – 
Διάφορες Δραστηριότητες

Γενική Γραμματέας του Κέντρου 
Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ), 
τακτικό μέλος του  Εθνικού 

Συμβουλίου Καταναλωτών και Αγοράς (ΕΣΚΑ)

info@eesc.europa.eu

ΜΠΡΕ∆ΗΜΑ Άννα 
Ομάδα I – Εργοδότες

Διευθύντρια του Τμήματος των 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (EEE) 

Anna.Bredima@eesc.europa.eu

ΝΤΑΣΗΣ Γεώργιος 
Ομάδα II – Μισθωτοί

Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων του 
Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ)  της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και της Ανώτατης 

Διοίκησης Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ)
 
Georgios.Dassis@eesc.europa.eu

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ ∆ημήτρης 
Ομάδα I – Εργοδότες

Πρώην Α’ Αντιπρόεδρος της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου 
(ΕΣΕΕ) 

Dimitris.Dimitriadis@eesc.europa.eu

Έλληνες Σύμβουλοι της EOKE
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ΛΙΟΛΙΟΣ Νικόλαος 
Ομάδα III – 
Διάφορες Δραστηριότητες

Μέλος της Πανελλήνιας 
Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) 

– Αντιπρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής 
της Ελλάδος

info@eesc.europa.eu

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέριος
Ομάδα II – Μισθωτοί

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών 
Ελλάδος (ΓΣΕΕ)

info@eesc.europa.eu

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ Σπύρος 
Ομάδα II – Μισθωτοί

Πρόεδρος της Ανωτάτης Διοίκησης 
Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων 
(ΑΔΕΔΥ)

info@eesc.europa.eu

ΠΑΡΗ Ειρήνη Υβόννη 
Ομάδα I – Εργοδότες

Μόνιμη Εκπρόσωπος του Γραφείου του 
Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στις Βρυξέλλες 
και Μόνιμη Εκπρόσωπος του 

Γραφείου του ΣΕΒ στην Ένωση Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων 
(BUSINESSEUROPE)

Irini.Pari@eesc.europa.eu

ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 
Ομάδα II – Μισθωτοί

Πρόεδρος της Οικονομικής και 
Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος 
(Ο.Κ.Ε.)

info@eesc.europa.eu

ΒΑΡ∆ΑΚΑΣΤΑΝΗΣ  Ιωάννης
Ομάδα III – 
Διάφορες Δραστηριότητες

Πρόεδρος της Εθνικής 
Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία 
Ελλάδος (ΕΣΑμεΑ), Πρόεδρος του 

Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF), Πρόεδρος 
της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (IDA), Μέλος της 
Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Ελλάδος

info@eesc.europa.eu
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
εφαρμόζει μια πολιτική ανταλλαγών και διαλόγου 
με κοινωνικοοικονομικούς φορείς σε όλα τα κράτη 
μέλη. Έχει αναπτύξει πολύ στενές σχέσεις με την 
Ελλάδα, οι οποίες ενισχύθηκαν με τις επισκέψεις 
των τελευταίων μηνών και οι οποίες θα συνεχίσουν 
στο μέλλον.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ συναντήθηκε τον Ιούνιο του 
2013 με τον  Έλληνα Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμα-
ρά. Του παρουσίασε το έργο της ΕΟΚΕ, ιδίως όσον 
αφορά τη θέση της κοινωνικής διάστασης στις 
λύσεις που πρέπει να δοθούν στην κρίση και στον 
πολύ ευαίσθητο τομέα της ανεργίας των νέων, 
πραγματική  μάστιγα τα τελευταία έτη. Μετά από 
αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων, η αντιπρο-
σωπεία της ΕΟΚΕ παρουσίασε τις προτάσεις της για 
δράση σε διάφορους υπουργούς της κυβέρνησης, 
συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εργασίας.   

Με ανεργία άνω του 50% που πλήττει ακόμη και 
τους πτυχιούχους, οι νέοι στην Ελλάδα αντιπροσω-
πεύουν μια ολόκληρη γενιά που αποκλείεται από 
κάθε επαγγελματική ένταξη. Ήταν συνεπώς ιδιαί-
τερα σημαντικό για την αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ 
να τους συναντήσει και να τους ακούσει, όπως π.χ. 
στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με φοιτη-
τές από τη Found.ation.

Η Ελλάδα  
και η ΕΟΚΕ:  
μια στενή 
συνεργασία
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Κατά την επίσκεψή τους στην ελληνική πρωτεύου-
σα, οι εκπρόσωποι της ΕΟΚΕ, μαζί με τον Δήμαρχο 
Αθηναίων Γεώργιο Καμίνη, συναντήθηκαν με ενώ-
σεις του δήμου που δραστηριοποιούνται για τη 
διατήρηση του κοινωνικού ιστού. Δόθηκε επίσης η 
ευκαιρία στον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ να συζητήσει με 
τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, Ιερώνυ-
μο II, για τη σημασία των αξιών στην κοινωνία μας. 
Μια κοινωνία των πολιτών πλούσια σε πρωτοβου-
λίες και έτοιμη να αντιμετωπίσει την πρόκληση της 
μετά την κρίση περιόδου. 

Τον  Νοέμβριο του 2013, στο πλαίσιο της προετοι-
μασίας της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ, η ΕΟΚΕ 
κλήθηκε να  παρέμβει στο πλαίσιο μιας δημόσιας 
ακρόασης ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων. Ο 
Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Henri Malosse, ο Έλληνας 
Πρόεδρος της Ομάδας των Εργαζομένων, κ. Γεώρ-
γιος Ντάσης, ο πρόεδρος της Ομάδας Διαφόρων 
Δραστηριοτήτων, κ. Luca Jahier, και η ελληνίδα 
αντιπρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών, κ. Άννα 
Μπρεδήμα, παρουσίασαν ενώπιον εκατό περίπου 
βουλευτών τις απόψεις τους όσον αφορά την προ-
σέγγιση της Ευρώπης με τους πολίτες  και την ανα-
ζήτηση διεξόδου από την κρίση. Η ακρόαση αυτή 
καλύφθηκε ευρέως από τον Τύπο που εξέφρασε την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι αυτό το θεσμι-
κό όργανο της ΕΕ αποτελεί ενθουσιώδη εταίρο της 
Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ στην αναζήτηση μιας 
Ευρώπης που να θέτει τον πολίτη στο επίκεντρο 
των ανησυχιών της. 

Έχοντας επίγνωση του σημαντικού ρόλου που 
πρέπει να  διαδραματίζει η ΕΟΚΕ ως εκπρόσωπος 
της κοινωνίας των πολιτών, ο Πρόεδρος θέλησε 
επίσης να επωφεληθεί από την παρουσία του στην 
Ελλάδα για να ενισχύσει τις σχέσεις με τους κατά 
τόπους φορείς. Προφανώς, η αντιπροσωπεία της 
ΕΟΚΕ προέβη σε μακρά ανταλλαγή απόψεων με 
τους αντιπροσώπους της Οικονομικής και Κοινω-
νικής Επιτροπής Ελλάδος σχετικά με τις προσδο-
κίες των εγχώριων  κοινωνικοοικονομικών κύκλων 
από την Ευρώπη. Συναντήθηκε επίσης με εκπρο-
σώπους της Ελληνικής Ένωσης Εμπορικών Επιμε-
λητηρίων, με επικεφαλής  επιχειρήσεων, με νέους 
επιχειρηματίες, με ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται 
στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα.
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www.gr2014.eu

Μήνυμα του Πρωθυπουργού  
της Ελλάδος προς 
την EOKE με την ευκαιρία της Ελληνικής 
Προεδρίας
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Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο, προωθώντας την κοινωνική ατζέντα εντός 
των διαδικασιών της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. 
Η Ελληνική Προεδρία χαιρετίζει τη συμμετοχή των 
κοινωνικών εταίρων στη διαδικασία του Ευρωπαϊ-
κού Εξαμήνου και τονίζει τη σημασία των διαβου-
λεύσεων σε εθνικό επίπεδο με τους κοινωνικούς 
εταίρους, οι οποίες πραγματοποιούνται κατά την 
υιοθέτηση των Εθνικών Προγραμμάτων Μεταρ-
ρυθμίσεων και την εφαρμογή των Συστάσεων ανά 
χώρα. Η εν λόγω διαβούλευση είναι εξαιρετικά 
σημαντική όχι μόνο για ζητήματα αγοράς εργα-
σίας, αλλά και για τις οικονομικές και κοινωνικές 
πολιτικές συνολικά. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με την 
αξιοποίηση των μηχανισμών κοινωνικού διαλόγου 
εντός των ευρωπαϊκών θεσμών, οι δυνατότητες για 
ανάπτυξη, απασχόληση και κοινωνική ένταξη στην 
ΕΕ μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά.

Αντώνης Σαμαράς

Μία από τις κύριες προτεραιότητες της Ελληνικής 
Προεδρίας του 2014 είναι να προωθήσει την κοι-
νωνική διάσταση της ΟΝΕ, σε μία προσπάθεια να 
διορθωθούν οι διαρκείς ανισότητες που ενδέχεται 
να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική και οικο-
νομική σταθερότητα της ευρωζώνης και της ΕΕ 
συνολικά. Κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση, 
πολλά κράτη μέλη υιοθέτησαν αυστηρές πολιτικές 
δημοσιονομικής εξυγίανσης, προκειμένου να στα-
θεροποιήσουν τις οικονομίες τους και να μειώσουν 
το δημόσιο χρέος. Οι προσπάθειες αυτές προσέ-
φεραν καλά αποτελέσματα σε μακροοικονομικό 
επίπεδο, αλλά είχαν υψηλό κοινωνικοοικονομικό 
κόστος, το οποίο εκδηλώθηκε με υψηλά επίπεδα 
ανεργίας και αυξημένες ανισότητες. Η υψηλή και 
επίμονη ανεργία και οι αυξανόμενες ανισότητες θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν τη δυνατότητα των 
κυβερνήσεων να προωθούν υγιείς πολιτικές. Επο-
μένως, είναι σημαντικό να προωθήσουν τα κράτη 
μέλη πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη, με στό-
χο να καταπολεμηθεί η ανεργία, να εξασφαλιστεί 
η δέουσα κοινωνική προστασία και να ενισχυθεί η 
κοινωνική ένταξη. 
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Ορισμένα βασικά στοιχεία 
για την Ελλάδα



Οι προτεραιότ ητες τ ης ΕΟΚΕ κα τά τ η διάρκεια τ ης Ε λ ληνικ ής Προεδρίας  | 11 |

Επίσημη ονομασία: Ελληνική Δημοκρατία

Πρωτεύουσα Αθήνα

Έκταση1 131 957 τ. χλμ.  

Άλλες μεγάλες πόλεις: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο 

Επίσημη γλώσσα Ελληνική

Νόμισμα Eυρώ

Συνολικός πληθυσμός το 20122 11 290 067 

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε Μονάδες  
Αγοραστικής Δύναμης (ΕΕ-28 = 100) το 20123 75

ΑΕγχΠ σε τιμές αγοράς εκπεφρασμένο  
σε εκατομμύρια ευρώ, 20124 193 749

Κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ σε τιμές αγοράς το 20125 19 200

Ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο του 20136 27,3

Θρήσκευμα Χριστιανοί Ορθόδοξοι - αναγνωρίζεται από  
το Σύνταγμα

Προσδόκιμο ζωής – εκτιμήσεις του 20117 80,8

Σημαντικότερες εξαγωγές το 20098 1)  Προϊόντα μεταποίησης ταξινομημένα,  
κυρίως, κατά πρώτη ύλη

2) Τρόφιμα και ζωντανά ζώαs
3) Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών

Σημαντικότερες εισαγωγές το 20099 1) Μηχανήματα και εξοπλισμός μεταφορών 
2) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά και συναφή υλικά
3) Χημικά προϊόντα

1  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d3area&lang=en
2  http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_r_d2jan&lang=en
3  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/dataset?p_product_code=TEC00114
4  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&language=en
5  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00001
6  www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A0101&r_param=SJO02&y_param=2013_08&mytabs=0
7  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/images/2/20/Mortality_and_life_expectancy_statistics_YB2013.xls
8  www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0902/PressReleases/A0902_SFC02_DT_MM_08_2013_01_P_GR.pdf
9  www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/BUCKET/A0902/PressReleases/A0902_SFC02_DT_MM_08_2013_01_P_GR.pdf
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