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20 Αππιλίος 2016 

«Ανθπώπινερ ποέρ και ο κόζμορ μαρ: Μποπεί η Δςπώπη να ανηιμεηωπίζει ηο Πποζθςγικό 
και Μεηαναζηεςηικό Εήηημα;» 

Κπίζιμα επωηήμαηα και ζημανηικέρ ηοποθεηήζειρ για ηη διασείπιζη ηων πποζθςγικών ποών ζηην Δςπώπη, 
ζηο Γιεθνέρ ςνέδπιο-ππωηοβοςλία ηηρ ΟΚΔ Δλλάδορ 

Τν Γηεζλέο ζπλέδξην, «Ανθρώπινες ροές και ο κόσμος μας: Μπορεί η Εσρώπη να αντιμετωπίσει το Προσυσγικό και Μεταναστεστικό 
Ζήτημα;», πνπ νξγάλσζε ε Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή ηηρ Δλλάδορ (Ο.Κ.Δ.), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δςπωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Δπιηποπή (Δ.Ο.Κ.Δ.) θαη ηελ Ανηιπποζωπεία ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ ζηην Δλλάδα, ζεκείσζε 
κεγάιε ζπκκεηνρή από εθπξνζώπνπο ηεο θπβέξλεζεο, θνξέσλ θαη ζεζκώλ, θαζώο θαη ζεκαληηθώλ πξνζσπηθνηήησλ.     

Ζ Α.Δ. ο Πποέδπορ ηηρ Γημοκπαηίαρ Κύπιορ Πποκόπιορ Παςλόποςλορ κήπςξε ηην έναπξη ηος ςνεδπίος πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 
Σεηάπηη, 20 Αππιλίος ζηο Κηίπιο ηηρ Παλαιάρ Βοςλήρ. 

Χαηξεηηζκνύο απεύζπλαλ ο εκππόζωπορ ηηρ Βοςλήρ κορ Γεώπγιορ Πάλληρ, ο Αναπληπωηήρ Τποςπγόρ Δθνικήρ Άμςναρ και 
Δπικεθαλήρ ηος ςνηονιζηικού Κένηπος Γιασείπιζηρ Πποζθςγικήρ Κπίζηρ κορ Γημήηπηρ Βίηζαρ, η Α.Δ ο Ππέζβηρ ηος Βαζιλείος 
ηηρ Ολλανδίαρ, η Α.Δ. ο Ππέζβηρ ηηρ Σοςπκικήρ Γημοκπαηίαρ Kerim Uras, η Α.Δ. ο Ππέζβηρ ηηρ Ομοζπονδιακήρ Γημοκπαηίαρ ηηρ 
Γεπμανίαρ Dr. Peter Schoof, η Α.Δ. ο Ππέζβηρ ηηρ Γαλλικήρ Γημοκπαηίαρ Christophe Chantepy, η Α.Δ. ο Ππέζβηρ ηηρ Ιηαλικήρ 
Γημοκπαηίαρ Efisio Luigi Marras, θαζώο θαη εθπξόζσπνη ζεζκηθώλ θνξέσλ θαη νξγαληζκώλ, εκππόζωποι ηηρ Ύπαηηρ Απμοζηείαρ 
θαη ΜΚΟ. 

Βηληενζθνπεκέλα κελύκαηα απεύζπλαλ o Ππόεδπορ ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος κορ Martin Schulz, o Δπίηποπορ 
Μεηανάζηεςζηρ, Δζωηεπικών Τποθέζεων και Ιθαγένειαρ κορ Γημήηπηρ Αβπαμόποςλορ, o Δπίηποπορ Ανθπωπιζηικήρ Βοήθειαρ 
και Γιασείπιζηρ Κπίζεων κορ Υπήζηορ ηςλιανίδηρ και η Ύπαηη Δκππόζωπορ ηηρ Δ.Δ. για θέμαηα Δξωηεπικήρ Πολιηικήρ και 
Πολιηικήρ Αζθαλείαρ κα Federica Mogherini, ενώ ζημανηικέρ ήηαν οι παπεμβάζειρ ηων θοπέων ηηρ Οικονομίαρ. 

Τελ εθδήισζε ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο ν Αναπληπωηήρ Τποςπγόρ Δξωηεπικών, απμόδιορ για ηιρ Δςπωπαϊκέρ Τποθέζειρ κορ 
Νίκορ Ξςδάκηρ θαη ν Απσηγόρ ΓΔΔΘΑ Ναύαπσορ Δςάγγελορ Αποζηολάκηρ ΠΝ. 

Σηελ ελαξθηήξηα νκηιία ηνπ, ν Ππόεδπορ ηηρ ΟΚΔ κορ Βεπνίκορ ππνγξάκκηζε πσο «ε Δπξώπε, αληηκέησπε κε ζεζκηθέο αδπλακίεο, 
εκθαλίδεηαη απξνεηνίκαζηε γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ηόζν κεγάινπ αξηζκνύ κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ, κε ό,ηη απηό ζπλεπάγεηαη 
γηα ηελ θνηλσληθή ηεο ζπλνρή θαη ηελ πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηόηεηα. Γλσξίδνπκε όκσο όηη θακία ρώξα από κόλε ηεο δελ κπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηνπ πξνζθπγηθνύ πξνβιήκαηνο θαη θακηά πνιηηηθή δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί αλ 
δελ έρεη πξνθύςεη κέζα από ηνλ δηάινγν θαη ηελ απνδνρή ηεο θνηλσλίαο».  

Σην πιαίζην ηνπ Σπλεδξίνπ, ν Ππόεδπορ ηηρ ΔΟΚΔ κορ Νηάζηρ δήισζε ζρεηηθά: «Τα ηειεπηαία δύν ρξόληα ν πόιεκνο, νη δηώμεηο θαη ε 
θηώρεηα νδήγεζαλ πάλσ από έλα εθαηνκκύξην αλζξώπνπο λα αλαδεηήζνπλ θαηαθύγην ζηελ Δπξώπε κέζσ επηθίλδπλσλ δηαδξνκώλ, 
ξηζθάξνληαο ηε δσή ηνπο γηα έλα θαιύηεξν αύξην. Χσξίο ηελ αληαπόθξηζε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, ε ππνδνρή απηώλ ησλ αλζξώπσλ 
θαη ε δηαρείξηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ζα κπνξνύζε λα έρεη απνβεί θαηαζηξνθηθή. H δε άξλεζε ησλ θπβεξλήζεσλ δηαθόξσλ ρσξώλ 
κειώλ ηεο ΔΔ λα πξνζθέξνπλ ηελ ειάρηζηε αιιειεγγύε ζε ζπλαλζξώπνπο καο είλαη εμαηξεηηθά ζιηβεξή. Γπζηπρώο, ζύκθσλα κε ηε ινγηθή 
θάπνησλ, ε αιιειεγγύε αθνξά κόλν πεξηθεξεηαθέο ρώξεο όπσο είλαη ε Διιάδα. Η ΔΟΚΔ, κε ηε καθξνρξόληα εκπεηξία ηεο ζε ζέκαηα 
κεηαλάζηεπζεο, επηρεηξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε ράξαμε ηεο εληαίαο επξσπατθήο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο πξνηείλνληαο, κέζσ ηεο 
Σπγθεθαιαησηηθήο Έθζεζεο πνπ πξόζθαηα εμέδσζε, κηα ζεηξά λέσλ κέηξσλ όπσο ε αλαγθαηόηεηα ηεο αλαζεώξεζεο ηνπ Καλνληζκνύ ηνπ 
Γνπβιίλνπ, ε επίηεπμε ελόο πξαγκαηηθά θνηλνύ επξσπατθνύ ζπζηήκαηνο αζύινπ θαη ε εμαζθάιηζε αζθαιώλ δηαδξνκώλ ζηνπο 
πξόζθπγεο». 

Σην πιαίζην ηεο νκηιίαο ηνπ, ν Δπικεθαλήρ ηηρ Ανηιπποζωπείαρ ηηρ ΔΔ ζηην Δλλάδα κορ Καπβούνηρ αλέθεξε: «Η απνηειεζκαηηθή 
δηαρείξηζε ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο νξηνζεηείηαη από ηηο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηεζζάξσλ βαζηθώλ εηαίξσλ: ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο ΔΔ 
απηνηειώο, ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο σο βαζηθνύ εθπξνζώπνπ ησλ ζεζκώλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο Διιάδαο σο απνδέθηε ηνπ 
κεγαιύηεξνπ θύκαηνο κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ θαη ηεο Τνπξθίαο σο ηειεπηαίαο ρώξαο πξνέιεπζεο ηνπ θύκαηνο απηνύ. Απηή ηε ζηηγκή 
όινη θαινύληαη λα αλαιάβνπλ όρη κόλν ηηο επζύλεο ηνπο, αιιά θαη δξάζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο ζπκθσλίαο ΔΔ-Τνπξθίαο θαη, 
παξάιιεια, γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ ρηιηάδσλ πξνζθύγσλ πνπ βξίζθνληαη απηή ηε ζηηγκή ζηε ρώξα καο. Οη πξνθιήζεηο ηνπ 
κεηαλαζηεπηηθνύ/ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ κόλν ζπιινγηθά, κε αιιειεγγύε, ζπκκεηνρή θαη ζπλελλόεζε όισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ πιεπξώλ, ρσξίο κνλνκεξείο ελέξγεηεο. Απηό ζα απνβεί πξνο όθεινο ηόζν ηεο Δπξώπεο όζν θαη ησλ ζπλαλζξώπσλ καο 
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πνπ βξίζθνπλ ζε απηή θαηαθύγην. Σηελ πνξεία απηή θαινύκαζηε λα κάζνπκε ν έλαο από ηηο εκπεηξίεο ηνπ άιινπ – όπσο ζήκεξα, ζε απηό 
ην ζεκαληηθό ζπλέδξην». 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Σπλεδξίνπ, αλαπηύρζεθαλ απόςεηο αλαθνξηθά κε ηηο «Προκλήσεις ποσ αντιμετωπίζει η ΕΕ και η Διεθνής 
Κοινότητα» θαη ζπδεηήζεθαλ «η Ελληνική Διατείριση και Εμπειρία» θαη νη «Προσεγγίσεις των Παραγωγικών Φορέων» με ομιληηέρ 
ηον Ππόεδπο ηος ΔΒ κο Θεόδωπο Φέζζα, ηον Ππόεδπο ηηρ ΓΔΔ κο Γιάννη Παναγόποςλο, ηον Ππόεδπο ηηρ Δ..Δ.Δ κο Βαζίλη 
Κοπκίδη, ηον Ππόεδπο ηηρ ΓΔΒΔ κο Γιώπγο Καββαθά και ηον Ανηιππόεδπο ηος ΔΣΔ κο Γιάννη Ρέηζο. Δπίζεο, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο ηειεπηαίαο ελόηεηαο ηνπ Σπλεδξίνπ θαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ππώην Δςπωπαίος Γιαμεζολαβηηή και ςνηγόπος ηος Πολίηη κος 
Νικηθόπος Γιαμανηούπος, ηνπ Γενικού Γπαμμαηέα Ππώηηρ Τποδοσήρ και Σαςηοποίηζηρ Πποζθύγων κος Οδςζζέα Βοςδούπη, 
ηηρ ζςγγπαθέωρ καρ ώηηρ Σπιανηαθύλλος και ηος Πποέδπος ηηρ Μόνιμηρ Ομάδαρ Δπγαζίαρ για ηη Μεηανάζηεςζη και ηην 
Δνζωμάηωζη (Δ.Ο.Κ.Δ.) κος Christian Pîrvulescu, ζε αλνηθηή ζπδήηεζε εθθξάζηεθαλ απόςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηα 
«Πολσπολιτισμικά Όρια της Εσρώπης». 

Τν πξσί ηεο εκέξαο ηνπ Σπλεδξίνπ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα γξαθεία ηεο ΟΚΔ δύν ζεκαληηθέο ζπλεδξηάζεηο νη νπνίεο εμέηαζαλ ηηο 
πνιύπιεπξεο πηπρέο ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο. 

Η πξώηε Σπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ζπκκεηνρή εθπξνζώπσλ 20 ΜΚΟ, θνξέσλ θαη αλεμάξηεησλ Αξρώλ θαη είρε θεληξηθό άμνλα 
ηνπο ηξόπνπο αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνζθπγηθνύ δεηήκαηνο. Μεηαμύ άιισλ δηαπηζηώζεθε ε αλάγθε γηα ηα εμήο: 

 Σεβαζκόο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ  

 Δλεξγόηεξε ζπκβνιή ηνπ θξάηνπο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο 

 Γηακόξθσζε κεζνπξόζεζκσλ πνιηηηθώλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε άκεζεο θαη ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο (ζηέγαζε, ζίηηζε, 
πγηεηλή), θαζώο θαη ζε καθξνπξόζεζκεο εθπαηδεπηηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο αλάγθεο ησλ πξνζθύγσλ     

 Καηαλνκή ησλ ξόισλ κεηαμύ θεληξηθώλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ θαη νξγαλώζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ 

 Σσζηή θαη ππεύζπλε ελεκέξσζε πξνζθύγσλ θαη ηνπηθώλ θνηλσληώλ γηα ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο, θαζώο θαη γηα 
ηε δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αζύινπ 

 Σπκκεηνρή ησλ πξνζθύγσλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ ππνδνκώλ  

Η δεύηεξε Σπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε αλάκεζα ζε Γημάπσοςρ από Γεπμανικέρ πόλειρ και ζε Έλληνερ ομολόγοςρ ηοςρ, ζε 
ζςνεπγαζία με ηην Δλληνογεπμανική ζςνέλεςζη και ηην ΚΔΓΔ. Τν αληηθείκελν ηεο ζπλάληεζεο ήηαλ ε αληαιιαγή εκπεηξηώλ, κε ζθνπό 
ηε δηακόξθσζε πξνηάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθώλ πνιηηηθώλ.  

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο Σπλεδξίαζεο, ηνλίζζεθε ε αλάιεςε δξάζεσλ γηα ηελ επηηπρεκέλε έληαμε ησλ πξνζθύγσλ πνπ παξακέλνπλ 
ζηηο ρώξεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα. Δηδηθή έκθαζε δόζεθε ζηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο θαη ζηελ έληαμε ησλ πξνζθύγσλ ζηνπο 
ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ιδηαίηεξε αλαθνξά έγηλε ζηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν ησλ εζεινληώλ νη νπνίνη απνηεινύλ 
ην ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμύ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ πξνζθύγσλ. Σην πιαίζην απηό επηζεκάλζεθε όηη 
απαηηείηαη θαιόο ζπληνληζκόο κεηαμύ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε θξνληίδα ησλ πξνζθύγσλ, θαζώο νη δήκνη δελ 
δηαζέηνπλ επάξθεηα πόξσλ. 

Τν Σπλέδξην νινθιεξώζεθε κε ηελ θνηλή παξαδνρή πσο ην δήηεκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο πξέπεη λα απνηειεί θνηλό επξσπατθό κέιεκα, 
ην νπνίν ζα αληηκεησπηζηεί κόλν κε δηάινγν, ζπλεξγαζία θαη ζπλελλόεζε αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο ρώξεο. Τα πνξίζκαηα ηνπ Σπλεδξίνπ 
απνηεινύλ βάζε γηα ηελ κειέηε ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ πνπ έρεη νξηζηεί από ηελ ΟΚΔ.  

### 

Λίγα Λόγια για ηην Ο.Κ.Δ.: 

Η ειιεληθή Ο.Κ.Δ. ηδξύζεθε ην 1994, κε πξόηππν ηελ Ο.Κ.Δ. ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ ηξηκεξή δηαρσξηζκό ησλ 
εθπξνζσπνύκελσλ ζπκθεξόλησλ, δηαρσξηζκό δειαδή ζε ηξεηο Οκάδεο, κία ησλ εξγνδνηώλ - επηρεηξεκαηηώλ, κία ησλ εξγαδνκέλσλ - ζηνλ 
ηδησηηθό θαη ην δεκόζην ηνκέα, θαη κία ησλ ινηπώλ θαηεγνξηώλ ζηελ νπνία εθπξνζσπνύληαη νη αγξόηεο, νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο, νη 
θαηαλαισηέο, νη νξγαλώζεηο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ηζόηεηαο ησλ δύν θύισλ θαη ε Τνπηθή 
Απηνδηνίθεζε. 

H Ο.Κ.Δ. απνηειεί από ην Μάην ηνπ 2001 θαη ζπληαγκαηηθά αλαγλσξηζκέλν ζεζκό ηνπ ειιεληθνύ θξάηνπο. Σύκθσλα κε ην άξζξν 82, παξ. 
3, ηνπ Σπληάγκαηνο “Νόκνο νξίδεη ηα ζρεηηθά κε ηε ζπγθξόηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηόηεηεο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο 
Δπηηξνπήο, απνζηνιή ηεο νπνίαο είλαη ε δηεμαγσγή ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ γηα ηε γεληθή πνιηηηθή ηεο ρώξαο θαη ηδίσο γηα ηηο 
θαηεπζύλζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο πνιηηηθήο, θαζώο θαη ε δηαηύπσζε γλώκεο επί ησλ λνκνζρεδίσλ θαη πξνηάζεσλ λόκσλ πνπ 
παξαπέκπνληαη ζε απηήλ”. 

Δπηδίσμε ηεο Ο.Κ.Δ. είλαη ε πξνώζεζε ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ θαη κέζσ απηνύ ε δηακόξθσζε (αλ είλαη δπλαηόλ) θνηλά απνδεθηώλ 
ζέζεσλ γηα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ θνηλσλία επξύηεξα ή εηδηθόηεξα ηκήκαηα απηήο. Η Ο.Κ.Δ. δελ έρεη ζηόρν ηελ άκβιπλζε ησλ 
δηαθνξεηηθώλ ηδενινγηθώλ θαη πνιηηηθώλ απόςεσλ, αιιά ηελ αλάδεημε, κέζσ ηεο παξάζεζεο ησλ δηαθνξεηηθώλ επηρεηξεκάησλ θαη 
πξνηάζεσλ, ηεο θνηλήο θνηλσληθήο ζπληζηακέλεο, εθόζνλ ππάξρεη ή είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθσζεί. 

Δπίζεο, κε ηηο πξνηάζεηο ηεο θαη ηηο γλσκνδνηήζεηο ηεο επηρεηξεί ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ νθέινπο ή ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 
πηζαλώλ παξελεξγεηώλ από ηελ άζθεζε ησλ επηκέξνπο απνθάζεσλ ηεο εθηειεζηηθήο θαη ηεο λνκνζεηηθήο εμνπζίαο. 
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Λίγα Λόγια για ηην Δ.Ο.Κ.Δ.: 

Η ΔΟΚΔ είλαη ζπκβνπιεπηηθό όξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ιδξύζεθε ην 1957 θαη παξέρεη εκπεηξνγλσκνζύλε ζηα κεγάια ζεζκηθά 
όξγαλα ηεο ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Δπξσπατθό Σπκβνύιην, Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην), εθδίδνληαο «γλσκνδνηήζεηο» ζρεηηθά κε ηελ 
πξνηεηλόκελε θνηλνηηθή λνκνζεζία. Δθδίδεη επίζεο «γλσκνδνηήζεηο πξσηνβνπιίαο» γηα ζέκαηα πνπ ζεσξεί όηη πξέπεη λα κειεηεζνύλ. Έλα 
από ηα θύξηα θαζήθνληα ηεο ΔΟΚΔ είλαη λα ιεηηνπξγεί σο «γέθπξα» κεηαμύ ησλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ηεο ΔΔ θαη ηεο «θνηλσλίαο ησλ 
πνιηηώλ». Η ΔΟΚΔ πξνσζεί ηε ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ζηελ ΔΔ θαη ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ησλ νξγαλώζεσλ ηεο θνηλσλίαο 
ησλ πνιηηώλ κέζσ ηνπ «δηαξζξσκέλνπ δηαιόγνπ» κε ηηο νκάδεο απηέο ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ζε ηξίηεο ρώξεο. 

Τα κέιε ηεο ΔΟΚΔ εθπξνζσπνύλ ζηηο ρώξεο ηνπο επξύ θάζκα εζληθώλ νηθνλνκηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ ζπκθεξόλησλ. Δίλαη 
νξγαλσκέλα ζε ηξεηο νκάδεο: «Δξγνδόηεο», «Δξγαδόκελνη» θαη «Γηάθνξεο Γξαζηεξηόηεηεο» (π.ρ. γεσξγηθέο νξγαλώζεηο, ελώζεηο 
θαηαλαισηώλ, πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο, νξγαλώζεηο γηα ηελ νηθνγέλεηα, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο θηι.). Με ηνλ ηξόπν απηό, ηα κέιε 
ηεο ΔΟΚΔ ρηίδνπλ ηε γέθπξα πνπ ζπλδέεη ηελ ΔΔ κε ηηο νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ. 

H Ανηιπποζωπεία ηηρ Δςπωπαϊκήρ Δπιηποπήρ ζηην Δλλάδα: 

Η Αληηπξνζσπεία είλαη ην ηνπηθό γξαθείν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα. Δθπξνζσπεί ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζηε ρώξα θαη 
απνηειεί βαζηθό δίαπιν επηθνηλσλίαο κεηαμύ αθελόο ηεο Διιάδαο θαη αθεηέξνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θεληξηθώλ ππεξεζηώλ 
ηεο. Με άιια ιόγηα, ε Αληηπξνζσπεία δελ είλαη κόλν ε θσλή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Διιάδα, αιιά παξάιιεια ελεκεξώλεη ηελ 
Δπηηξνπή ζηηο Βξπμέιιεο γηα ηηο ζεκαληηθέο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο ζηελ ρώξα. 

Σε απηό ην πιαίζην, ε Αληηπξνζσπεία ζπκβάιιεη ζηε επεμήγεζε ησλ πνιηηηθώλ ηεο ΔΔ θαη ηνπ ηξόπνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ Διιάδα θαη 
ηνπο πνιίηεο ηεο, ζηελ ελεκέξσζε ησλ θπβεξλεηηθώλ θαη άιισλ αξρώλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ γηα επξσπατθά ζέκαηα, ζηελ παξνρή 
πιεξνθνξηώλ γηα εμειίμεηο ζε ζέκαηα επξσπατθή πνιηηηθήο ζε εθπξνζώπνπο ηνπ ηύπνπ θαη ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο ηεο Διιάδαο θιπ. 
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