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Σςνάνηηζη ηος Πποέδπος ηηρ Ο.Κ.Ε. Ελλάδορ με ηον Ππόεδπο  

ηηρ Επιηποπήρ Οικονομικήρ και Κοινωνικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Ν. Κοπέαρ   

 

 

Η Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Επηηξνπή ηεο Ειιάδνο (Ο.Κ.Ε.) έρεη πξνβεί ζηελ 

ππνγξαθή Πξσηνθόιισλ Σπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρνπο ζεζκνύο από άιιεο επείξνπο 

γηα αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ ζε κηα πξνλνκηνύρν βάζε γηα ηε ρώξα. Ήδε έρνπλ 

πινπνηεζεί ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη πνιιέο άιιεο κε 

Ο.Κ.Ε. από ηελ Αζία, ηελ Αθξηθή θαη ηε Ν. Ακεξηθή.  

Σην πιαίζην απηό αληηπξνζσπεία από ηελ Επηηξνπή Οηθνλνκηθήο θαη 

Κνηλσληθήο Αλάπηπμεο ηεο Ν. Κνξέαο, κε επηθεθαιήο ηνλ Πξόεδξό ηεο θ. Dae-hwan 

Kim, επηζθέθζεθε ηελ Ειιάδα θαη ζπλαληήζεθε κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Ο.Κ.Ε. Ειιάδνο 

θ. Γηώξγν Βεξλίθν.  

   Σθνπόο ηεο επίζθεςεο ήηαλ ε ππνγξαθή Πξσηνθόιινπ Σπλεξγαζίαο γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ δεζκώλ ησλ δύν ζεζκώλ θαη ηελ αλάιεςε θνηλώλ πξσηνβνπιηώλ, 

ηόζν ζην πιαίζην ηεο AICESIS, όζν θαη ζε δηκεξέο επίπεδν.  

Ο θ. Βεξλίθνο θαισζόξηζε ηελ αληηπξνζσπεία από ηε Ν. Κνξέα θαη 

αλαθέξζεθε ζηε καθξνρξόληα θηιία ησλ δύν ιαώλ, θαζώο θαη ζηηο δπλαηόηεηεο 

αλάπηπμεο ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο ε λαπηηιία, ην 

εκπόξην θαη ν ηνπξηζκόο. Σηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 
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ζπλάληεζε γηα ηνλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ξόιν πνπ δηαδξακαηίδεη ν θνηλσληθόο 

δηάινγνο ζηελ Ν. Κνξέα.  

Τόζν ν θ. Βεξλίθνο, όζν θαη ν θ. Kim ηόληζαλ όηη ν θνηλσληθόο δηάινγνο είλαη 

απαξαίηεηνο γηα λα πξνρσξνύλ νη ρώξεο κπξνζηά, κε ακνηβαία θαηαλόεζε θαη 

ζπλελλόεζε ησλ θνηλσληθώλ δπλάκεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηόλ. Οη ζεζκνί 

θνηλσληθνύ δηαιόγνπ νθείινπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ζην 

παγθόζκην ζηεξέσκα θαη ηαπηόρξνλα λα ζηεξίδνπλ ηε δεκνθξαηία, ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε.  

Σηε ζπλάληεζε παξεπξέζεζαλ κεηαμύ άιισλ ν Πξέζβεο ηεο Ν. Κνξέαο ζηελ 

Ειιάδα θ. Ahn Youngjip, ν Σύκβνπινο ηεο Πξεζβείαο θ. Kang Υoo Sik θαη ζηειέρε 

ηεο Ο.Κ.Ε. Ειιάδνο.  

 


