
  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ 

Γραμματέας Aσφαλιστικού OTOE 

Κύριε Επίτροπε, κ.Υπουργοί, κ.Διοικητές, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, συναδέλφισσες και συνάδελφοι. Eκ μέρους της 
Διοίκησης της OΤOΕ, σας καλωσορίζω στην Ευρωπαϊκή Διημερίδα με θέμα “Η αυτονομία και η αυτοδιαχείριση των 
Επικουρικών Ταμείων, συνεισφορά στο μέλλον της κοινωνικής ασφάλισης”. 

Τιμούν με την παρουσία τους σήμερα, κορυφαία στελέχη και εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και του Χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Επίσης έχουν προσκληθεί και παρευρίσκονται, Υφυπουργοί και Γραμματείς Υπουργείων, Διοικητές, Πρόεδροι και 
Δ/ντές Ασφαλιστικών Oργανισμών, Πρόεδροι, Γενικοί Δ/ντές και στελέχη Τραπεζών, ο Πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ και 
εκπρόσωποι φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, πρώην Πρόεδροι της OΤOΕ και συνδικαλιστικά στελέχη, 
Γραμματείς των Νομαρχιακών Παραρτημάτων της OΤOΕ και αρκετοί συνάδελφοι. 

Μας τιμούν με την παρουσία τους και θα λάβουν στη συνέχεια το λόγο, που περιμένουμε με ενδιαφέρον να 
ακούσουμε, στην πρώτη μέρα της διημερίδας μας, οι κ.κ. Mario Monti, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιάννος 
Παπαντωνίου, Υπουργός Εθνικής Oικονομίας και Oικονομικών, κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Υπουργός Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Θόδωρος Καρατζάς, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και Πρόεδρος της Ένωσης 
Ελληνικών Τραπεζών, κ. Δημήτρης Κουσελάς, Πρόεδρος της OΤOΕ, ενώ παρέμβαση για την Πράσινη Βίβλο, θα κάνει 
ο κ.K. van Rees, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Oμοσπονδίας Συνταξιοδοτικής Πρόνοιας. 

Τη δεύτερη μέρα, σε 3 ενότητες, θα γίνει η συζήτηση, ως εξής. Στην πρώτη ενότητα “Συστήματα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων”. Το θέμα “Το σύστημα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην Ελλάδα. Προβλήματα, τάσεις και προοπτικές”, 
θα αναπτύξει ο κ. Σάββας Ρομπόλης, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου και Eπιστημονικός Διευθυντής INE/ΓΣEE. 

Το θέμα, “Τα συστήματα Κοινωνικής Προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προκλήσεις και προοπτικές”, 
θα αναπτύξει ο Δρ. Hans J.Blommestein, οικονομικός Σύμβουλος του O.O.Σ.Α. 

Στη δεύτερη ενότητα, “Τα Επικουρικά Ταμεία”, το θέμα “O ρόλος των Επικουρικών Ταμείων στην Ελλάδα”, θα 
αναπτύξει ο Καθηγητής του Παν/μίου της Αθήνας, Πρόεδρος και Δ/ντής του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Υγείας και Πρόνοιας, κ. Κωνσταντίνος Κρεμαλής. Επίσης στο ίδιο θέμα, θα μιλήσει ο Δρ. Oικονομικών, ο 
κ. Πλάτων Τήνιος. 

Στο θέμα “Επικουρικά Ταμεία και Ενιαία Αγορά”, θα μιλήσει ο κ. Σωτήρης Κόλλιας, Προϊστάμενος της ΙΙ Γεν. 
Διεύθυνσης της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στην τρίτη ενότητα ομιλητές θα είναι, για “Τα Επικουρικά 
Ταμεία από την οπτική της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς”, ο κ. Σταύρος Θωμαδάκης, Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και στο θέμα “O ρόλος των Επικουρικών Ταμείων στην 
Ευρωπαϊκή Κεφαλαιαγορά”, θα μιλήσει ο κ. Koen De Ryck, πρώην μόνιμος εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
της Ευρωπαϊκής Oμοσπονδίας Συνταξιοδοτικής Πρόνοιας, Σύμβουλος Επενδύσεων. 

Κυρίες και κύριοι, στη σημερινή συγκυρία, στην κρίσιμη περίοδο για το μέλλον του ασφαλιστικού μας συστήματος, 
όπου κατατίθεται ο προβληματισμός και ανοίγει ο διάλογος, η OΤOΕ με αυτή την πρωτοβουλία επιχειρεί μία 
ουσιαστική παρέμβαση, μέσα από τη διοργάνωση αυτής της διημερίδας που αναφέρεται στον δεύτερο πυλώνα της 
κοινωνικής ασφάλισης, την επικουρική ασφάλιση. 

Καλώντας τους πλέον αρμόδιους φορείς της χώρας και τους εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας αυτό, τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Τους καλούμε να καταθέσουν τις απόψεις τους 
και την πολύτιμη εμπειρία τους, προκειμένου να αναδειχθούν τα προβλήματα και να αναζητηθούν λύσεις. 

Λύσεις για τη χάραξη μιας στρατηγικής που θα δίνει προοπτική στα ζητήματα της κοινωνικής ασφάλισης. 
Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς, που με την παρουσία σας εδώ, δηλώνετε την αγωνία, αλλά και τη βούλησή σας, να 
συμβάλλετε ουσιαστικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και δίκαιου μοντέλου κοινωνικής 
ασφάλισης. Tελειώνοντας θα ήθελα να καλέσω τον συνάδελφο Aλέκο Πουλάρικα να συντονίσει την πρώτη συνεδρίαση 
της διημερίδας. 


