Δ. TΣOYKAΛAΣ
Συντονιστής - Aντιπρόεδρος OTOE

Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζω κι εγώ από την πλευρά της Oμοσπονδίας, στη δεύτερη μέρα αυτής της συνάντησης.
Πρέπει να πούμε ότι η πρώτη μέρα ήταν πολύ επιτυχημένη. Και αν κανείς δει τι γράφτηκε πριν από την έναρξη αυτής
της συνάντησης αλλά και τι γράφεται σήμερα στον τύπο, θα διαπιστώσει ότι πραγματικά άνοιξε ένα σημαντικό θέμα με
την πρωτοβουλία της OΤOΕ.
Σήμερα δεν είμαστε, βέβαια, τόσοι όσοι ήμασταν χτες. Ήταν αναμενόμενο, όμως νομίζω ότι όσοι είμαστε σήμερα στο
τέλος της ημέρας θα αισθανθούμε πιο τυχεροί γιατί, εκτός από τα θέματα που συζητήσαμε χθες, σήμερα θα
ακούσουμε εκλεκτούς επιστήμονες, έλληνες και αλλοδαπούς.
Σημαίνοντα πρόσωπα που έχουν ασχοληθεί με το θέμα της επικουρικής ασφάλισης και γενικότερα της ασφάλισης και
θα ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως, δίνοντας το λόγο, σύμφωνα με το πρόγραμμα, στο κ. Σάββα Ρομπόλη, Καθηγητή
του Πάντειου Παν/μιου και επιστημονικού Διευθυντή του INE/ΓΣEE.
Είναι ο άνθρωπος που από τις αρχές της δεκαετίας, ξεκινήσαμε μαζί του και θέσαμε τα θεμέλια για να έχουμε την
άποψη και τη γνώση να σφυρηλατήσουμε εκείνες τις απόψεις και τις θέσεις ώστε να προχωρούμε σήμερα από
καλύτερες θέσεις, όσον αφορά τα θέματα της κοινωνικής ασφάλισης.
Πριν πάρει το λόγο θέλω να πω ότι, όπως βλέπετε και στο πρόγραμμα η σημερινή συνάντηση χωρίζεται σε 3 μέρη. Το
πρώτο μέρος έχει το θέμα “Συστήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων”. Θα μιλήσει ο κ. Σάββας Ρομπόλης και ο φίλος
Δρ.Hans J. Blommestein, που είναι Oικονομικός Σύμβουλος του OOΣΑ, δηλ. του Oργανισμού Oικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης.
Στην συνέχεια, θα μιλήσει ο κ. K. Κρεμαλής και ο κ. Π. Τήνιος, καθώς και ο κ.Σ. Κόλλιας. Στο τέλος αυτού του μέρους
των εισηγήσεων, θα κάνει και μια 10λεπτη παρέμβαση ο συνάδελφος Α. Αρχοντάκης και τέλος θα κλείσουμε με το
τρίτο μέρος που αφορά τα “Επικουρικά Ταμεία και Κεφαλαιαγορά” με ομιλητές τον κ. Σ. Θωμαδάκη και τον κ. Koen De
Ryck. Τον λόγο έχει ο κ. Σ. Ρομπόλης.

