ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ;

Αθήνα, 11.02.16 - To Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, προκειμένου να
συμβάλει με ουσιαστικές προτάσεις στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου, σύγχρονου και
προβλέψιμου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης διοργανώνει μία ιδιαίτερη εκδήλωση
ανοικτής συζήτησης με θέμα: «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ? ». Το συγκεκριμένο συνέδριο, το οποίο είναι
αποτέλεσμα της υπεύθυνης δουλειάς της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών
Θεμάτων του Επιμελητηρίου, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016 στο
ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία (αίθουσα Golden).
Στόχος της ημερίδας είναι η αναζήτηση λύσεων στο φλέγον ζήτημα τις κοινωνικής
ασφάλισης μέσα από συναινετικές και ρεαλιστικές προτάσεις. Πέραν της ενημέρωσης των
συνέδρων για τα (συνήθως γνωστά) οικονομικά και άλλα αίτια που εμποδίζουν τον εθνικό
κοινωνικό σχεδιασμό, θα κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις και θα αναζητηθούν τα
δυνατά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξυγίανση του ασφαλιστικού
συστήματος στο πλαίσιο μιας βιώσιμης και συναινετικής εθνικής στρατηγικής.
O Προέδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος
Αναστασόπουλος δήλωσε: «Το φετινό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί σε μια εξαιρετικά
κρίσιμη περίοδο για την χώρα, κατά την οποία συνεχίζονται διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
όπως η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού και του εργασιακού. Είναι φυσικό κάθε τέτοια
μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα όταν γίνεται σε περιβάλλον έντασης και υπό συνθήκες
δημοσιονομικά πιεστικές για τον πληθυσμό, να δημιουργεί εντάσεις. Παρόλα αυτά, οι
μεταρρυθμίσεις αυτές είναι αναγκαίες για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας
συστήματος, για την εμπέδωση ασφάλειας στους εργαζόμενους, για την εξασφάλιση της
αναγκαίας ανταποδοτικότητας, και πρωτίστως για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Ελληνικής οικονομίας. Είναι λοιπόν απαραίτητο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, αφήνοντας
πίσω διαχρονικές πολιτικές σκοπιμότητες και αστοχίες, να συμπράξουν με κοινό στόχο το
καλό των πολιτών και της χώρας και να προχωρήσουν με αμοιβαία κατανόηση, μέσα από
εποικοδομητική και παραγωγική συνεργασία στην ανάδειξη κοινά επωφελών λύσεων».
O Προέδρος της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του ΕλληνοΑμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής
υπογράμμισε:
«Είναι αναμφισβήτητο ότι το ζήτημα της άμεσης και συνολικής αναδιάρθρωσης του
κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος μονοπωλεί την τελευταία περίοδο την επικαιρότητα,
δεδομένου ότι η εξυγίανσή του συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση του εθνικού χρέους
και την αναγκαία δημοσιονομική προσαρμογή, την οποία επιτάσσουν οι συμφωνηθείσες
μνημονιακές υποχρεώσεις. Η εν λόγω αναδιάρθρωση προϋποθέτει όμως τη δραστική και
ριζική διευθέτηση μιας εκ των εγγενών αδυναμιών που διαχρονικά εμφάνιζε το εθνικό
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ήτοι της χρηματοδότησής του. Ο σχεδιασμός των νέων
τρόπων χρηματοδότησης του συστήματος, αλλά και η επιλογή ορθών πρακτικών

διαχείρισης των ασφαλιστικών κεφαλαίων, αποτελούν τις σύγχρονες προκλήσεις για το
μεταρρυθμιστή του εθνικού κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, καθώς οι ενέργειές του
θα πρέπει να κατατείνουν όχι μόνο στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας, αλλά και στη
διατήρηση ενός επαρκούς επιπέδου παροχών, τις οποίες θα απολαμβάνει στο απώτερο
μέλλον η κοινότητα των ασφαλισμένων, αλλά και των συνταξιούχων. Αυτές οι προκλήσεις
θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης του συνεδρίου, με σκοπό την ενεργή και
εποικοδομητική συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων και την κοινή συμβολή τους
σε ένα εθνικό θέμα στρατηγικής σημασίας για τη διαγενεακή ισότητα και αλληλεγγύη».
Στην εκδήλωση θα συμμετάσχει ως ομιλητής ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατρούγκαλος, διακεκριμένοι εκπρόσωποι της
ακαδημαϊκής κοινότητας με μεγάλη πείρα και εξειδίκευση σε θέματα κοινωνικής
ασφάλισης αλλά και εκπρόσωποι φορέων ιδιωτικής ασφάλισης. Με ιδιαίτερο, εξάλλου,
ενδιαφέρον αναμένεται η ανοιχτή συζήτηση στο τέλος του συνεδρίου, όπου θα
συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων εργοδοτών και εργαζομένων, εκπρόσωποι
ερευνητικών φορέων και με συντονιστή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ασφαλιστικών και
Εργασιακών Θεμάτων, Ομ. Καθηγητή Κοινωνικής Ασφάλισης της Νομικής Σχολής Αθηνών κ.
Κωνσταντίνο Κρεμαλή θα συζητήσουν το εθνικό ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης με στόχο
την ανίχνευση συναινετικών λύσεων που θα βοηθήσουν στην επίλυση του ακανθώδους
αυτού ζητήματος.
Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ
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