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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                            Μάιος 2017 
 

Η ΕΟΚΕ ακούει τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας των πολιτών 
για το Μέλλον της Ευρώπης 

Αίθουσα  Γερουσίας - Βουλή των Ελλήνων 

Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, 9:30 - 14:30 
 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) σε συνεργασία με την ελληνική 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) διοργανώνει συζήτηση για να ακούσει τις θέσεις της 
ελληνικής κοινωνίας των πολιτών σχετικά με τα πέντε σενάρια για τη μελλοντική ανάπτυξη της 
Ευρώπης, όπως περιγράφονται από τον Jean-Claude Juncker στη Λευκή Βίβλο για το Μέλλον της 

Ευρώπης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
 
Τη συζήτηση θα χαιρετίσουν ο κ. Νίκος Βούτσης, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, o κ. 
Γιώργος Ντάσης, Πρόεδρος της ΕΟΚΕ και ο Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος της ΟΚΕ  και θα 
συμμετέχουν,  μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι οργανώσεων των εργοδοτών και των εργαζομένων και 
άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Χαιρετισμό θα απευθύνει επίσης ο κ. Αναστάσιος 

Κουράκης, Α' Αντιπρόεδρος Βουλής των Ελλήνων καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων.   
Η συζήτηση θα διεξαχθεί την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2017, από τις 9:30 έως τις 14:30 στην 
Αίθουσα  Γερουσίας της Βουλής των Ελλήνων. 
 
Στο συντονισμό της συζήτησης θα συμμετέχει αντιπροσωπεία από τρία μέλη της ΕΟΚΕ, και 
συγκεκριμένα: 

– Δημήτρης Δημητριάδης, Ομάδα Εργοδοτών 
– Γιώργος Πετρόπουλος, Ομάδα Εργαζομένων  
– Ιωάννης Βαρδακαστάνης, Ομάδα Διαφόρων Δραστηριοτήτων 

 
Οι δημοσιογράφοι είναι προσκεκλημένοι να παραστούν, ενώ θα μπορέσουν να απευθύνουν 
ερωτήσεις μετά τη συζήτηση. Παρακαλούνται για την είσοδο τους στο χώρο της Βουλής να 
αποστείλουν τα στοιχεία τους στο sec@oke-esc.eu και κατά την προσέλευσή τους να έχουν μαζί τη 

δημοσιογραφική τους ταυτότητα. 
 

Σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα της συζήτησης. 
 
 Οι εθνικές συζητήσεις αποτελούν μέρος ευρύτερης τρέχουσας διαδικασίας συζήτησης σχετικά με 
«τη μελλοντική πορεία της Ευρώπης», που εγκαινίασαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε όλη την ΕΕ, 

συμπεριλαμβανομένης της ΕΟΚΕ με τη συμμετοχή πολιτών, αρχών και οργανώσεων.  
Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν στις συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ για 
το Μέλλον της Ευρώπης που θα εκδοθεί τον Ιούλιο του 2017. Η εν λόγω γνωμοδότηση επιδιώκει να 
επηρεάσει την απόφαση της ΕΕ όσον αφορά τα βήματα που θα ληφθούν τους επόμενους μήνες και 
τη μελλοντική διαμόρφωση της Ευρώπης, ενόψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2019. 
 
Η αφετηρία για τη συζήτηση, η Λευκή Βίβλος για το Μέλλον της Ευρώπης: Προβληματισμοί και 

σενάρια για την ΕΕ των 27 έως το 2025, δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 1η 
Μαρτίου 2017. Παρέθετε πέντε σενάρια για την εξέλιξη της Ευρώπης μέχρι το 2025 σε 
διαφορετικούς τομείς, όπως, μεταξύ άλλων, η ενιαία αγορά και το εμπόριο, η μετανάστευση και η 
ασφάλεια ή η οικονομική και νομισματική ένωση. 

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την οργάνωση συνεντεύξεων με τους συμμετέχοντες 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 
Κατερίνα Σερίφη, Γραφείο Τύπου ΕΟΚΕ, E-mail: press@eesc.europa.eu 

 Δρ. Μάρθα Θεοδώρου, Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων ΟΚΕ, E-mail:  ipr@oke-esc.eu 
 

Tηλέφωνα.: +32 2 5469175, 210-9249510-2 
 
Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διασφαλίζει την εκπροσώπηση των διάφορων οικονομικών και κοινωνικών 
συνιστωσών της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών. Ιδρύθηκε από τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 και είναι θεσμικό όργανο με 

συμβουλευτικά καθήκοντα. Ο συμβουλευτικός της ρόλος επιτρέπει στα μέλη της, άρα και στις οργανώσεις που αυτά 

εκπροσωπούν, να συμμετέχουν στην διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Η ΕΟΚΕ αριθμεί 350 μέλη από ολόκληρη την ΕΕ. Τα 

μέλη της διορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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