
 

 

«Η ΔΣΔΔ ηάζζεηαι ςπέπ ηηρ ςπογπαθήρ Ππογπαμμαηικήρ Σςμθωνίαρ ηων 

θεζμικών  κοινωνικών εηαίπων για ηην Αναζςγκπόηηζη ηηρ Δλλάδαρ» 

  

Τν ειιεληθφ εκπφξην επειπηζηεί φηη ε δηαβνχιεπζε γηα ηε λέα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-20, ζπκπίπηεη κε ηελ απσή ηος ηέλοςρ μιαρ πεπιόδος πνπ δηακφξθσζε 

ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, κε ζεκαληηθή απψιεηα παξαγσγήο 

θαη εκπνξίαο ειιεληθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, απαζρφιεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ηε πεξηζσξηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. Τν δεκνζηνλνκηθφ πξφβιεκα ήηαλ ε θαηάιεμε κηαο ζεηξάο βαζχηεξσλ 

αιιειεμαξηψκελσλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αηηηψλ, πνπ ζπληέιεζαλ 

ζηε ρακειή αληαγσληζηηθφηεηα, ζηελ πζηέξεζε επελδχζεσλ εθ ησλ έζσ θαη ζην 

ζνβαξφ πξφβιεκα ηεο αλεξγίαο.  

  

Η Ειιάδα παξάιιεια κε ηελ επψδπλε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη παζνγέλεηεο θαη λα επηηχρεη νηθνλνκηθή αλάθακςε. Η επίηεπμε θαη 

δηαηήξεζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο απαηηεί ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ελφο καθξνπξφζεζκνπ θαη βηψζηκνπ νέος Πποηύπος Οικονομικήρ και 

Κοινωνικήρ Ανάπηςξηρ ηηρ Δλλάδαρ ζηε βάζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο θαη ηεο ηφλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

Η αλαδήηεζε δηεμφδσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εθξεθηηθήο αλεξγίαο, ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο λέαο γεληάο ηεο ρψξαο καο θαη ηελ ελδπλάκσζε ηεο θνηλσληθήο 

ζπλνρήο, πξνυπνζέηεη λέεο πξνζεγγίζεηο θαη λέεο πξαθηηθέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

πινπνίεζε δξάζεσλ αιιά θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ 

θξάηνπο θαη ησλ ζεζκηθψλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο ρψξαο.   

  

Ο ξφινο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ αλαδεηθλχεηαη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ζχλνιν 

ησλ πξνγξακκαηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ εγγξάθσλ ηεο Επξσπατθήο Επηηξνπήο γηα ην 

λέν ΕΣΠΑ. Η ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πξνζδηνξίδεηαη 

ξεηά θαη κε ζαθήλεηα ζηα άξζξα ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ πνπ δηέπεη φια ηα 

δηαξζξσηηθά κέζα ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ ην θνηλφ ζηξαηεγηθφ πιαίζην. Η ζρέζε 

ηεο Πνιηηείαο κε ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο θαζψο θαη νη δεζκεχζεηο ησλ εηαίξσλ ζε 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν απνηεινχλ ζεκειηψδεηο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο καο 

γηα ηελ ζχκβαζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο κε ηελ ΕΕ. Θδηαίηεξε έκθαζε επηδίδεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή ησλ ζεζκηθψλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηνλ Κανονιζμό για ηο Δςπωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο, φζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θνηλσληθή έληαμε. 

  

Ζήηεκα πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο απνηειεί ε άκεζε, ελεξγή θαη νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ ζηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο γηα ηελ ηειηθή δηακφξθσζε 

ηνπ λένπ ΕΣΠΑ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηε πεξίνδν απηή, θαζψο θαη ζηε δηακφξθσζε, 

εθαξκνγή, παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ ηνκεαθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ. Η αλάπηπμε κηαο λέαο θαη 

αλαβαζκηζκέλεο εηαηξηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο Πνιηηείαο θαη ησλ Κνηλσληθψλ 

Εηαίξσλ νθείιεη λα εδξάδεηαη ζε έλα ακνηβαία δεζκεπηηθφ πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηφρσλ, δξάζεσλ, δηαδηθαζηψλ, ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη πξνυπνινγηζκψλ.   

  

Σην πιαίζην απηφ, ε ΕΣΕΕ ζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ησλ εξγνδνηψλ, γηα άκεζε ζχλαςε 

κηαο πξνγξακκαηηθήο ζπκθσλίαο κεηαμχ Ειιεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ πέληε (5) 

ζεζκνζεηεκέλσλ Κνηλσληθψλ Εηαίξσλ πνπ ππνγξάθνπλ ηελ ΕΓΣΣΕ, κε αληηθείκελν 

πέληε (5) θνηλνχο άμνλεο. Η εθπφλεζε ελφο «Σσεδίος Γπάζηρ ηων Κοινωνικών 



Δηαίπων», ζα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Αλάπηπμεο, Εξγαζίαο θαη 

Παηδείαο γηα: α) Αναζςγκπόηηζη, β) Καηάπηιζη, γ) Απαζσόληζη, δ) 

Δπισειπημαηικόηηηα θαη ε) Κοινωνική Σςνοσή. 

 

Η θξίζε απέδεημε κε ηνλ πην ηζρπξφ ηξφπν πφζν αιιεινζπλδεδεκέλνη θαη 

αιιεινεμαξηψκελνη είλαη φινη νη ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο καο. Η αιιειεμάξηεζε απηή, 

απαηηεί κηα ζπληνληζκέλε απάληεζε θαη νη θνηλσληθνί εηαίξνη είλαη έλαο θξίζηκνο θαη 

ζηξαηεγηθφο παξάγνληαο ππέξβαζεο ηεο θξίζεο. Οι 5 κοινωνικοί εηαίποι, ΓΣΔΔ, 

ΔΣΔΔ, ΓΣΔΒΔΔ, ΣΔΒ και ΣΔΤΔ νθείινπκε λα ελεξγήζνπκε κε ζπλέρεηα θαη 

ζπλέπεηα θαη λα πνξεπηνχκε φινη καδί, ψζηε λα ζηείινπκε εθ κέξνπο ηεο παηξίδαο 

καο, έλα ερεξφ κήλπκα ειιεληθήο αιιειεγγχεο ζηνπο Επξσπαίνπο εηαίξνπο καο. Οη 

πξνθιήζεηο δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ αλ ελεξγεί ν θαζέλαο κφλνο ηνπ, ελψ αν 

δπάζοςμε από κοινού, ηόηε μόνο θα βγούμε από ηη κπίζη πιο ιζσςποί. 

 

 


