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ΘΕΜΑ: Διοργάνωςη Ημερίδασ με τίτλο «Προκλήςεισ και Προοπτικζσ τησ 
Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ ςτο Ελληνικό Αςφαλιςτικό φςτημα» 

  

Το Ινςτιτοφτο Επιμόρφωςησ (ΙΝ.ΕΠ.) του Εθνικοφ Κζντρου Δημόςιασ Διοίκηςησ και 
Αυτοδιοίκηςησ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ςτο πλαίςιο τησ ολοκλήρωςησ τησ ερευνητικήσ μελζτησ 
με θζμα: «Τα Ταμεία Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ ωσ πυλϊνασ του αςφαλιςτικοφ 
ςυςτήματοσ», διοργανϊνει επιμορφωτική Ημερίδα με τίτλο: 

 

«Προκλήςεισ και Προοπτικζσ τησ Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ ςτο Ελληνικό 
Αςφαλιςτικό φςτημα» 

Κωδικόσ Ο.Π.. 80177Κ20 

Η Ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Σετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 από 09:00 
ζωσ 14:00 με την μζθοδο τησ ςφγχρονησ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςησ. 

 

κοπόσ τησ Ημερίδασ είναι αφενόσ η ςυνοπτική παρουςίαςη των βαςικϊν αξόνων 

τησ μελζτησ με τίτλο «Τα Ταμεία Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ ωσ πυλϊνασ του 

αςφαλιςτικοφ ςυςτήματοσ», αφετζρου η διάχυςη των αποτελεςμάτων τησ που θα 

ςυμβάλλουν ςτην ανάδειξη των κφριων προκλήςεων του δεφτερου πυλϊνα 

αςφάλιςησ.  

Με δεδομζνο ότι η Επαγγελματική αςφάλιςη αποτελεί ζναν ςχετικά νζο θεςμό ςτην 

Ελλάδα, ςκοπόσ τησ ημερίδασ είναι οι εν δυνάμει αςφαλιςμζνοι να διαμορφϊςουν 

μια ςυνοπτική εικόνα αναφορικά με τισ βαςικζσ αρχζσ οργάνωςησ και λειτουργίασ 

των Ταμείων Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ και το δυναμικό του θεςμοφ, καθϊσ και με 
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τα οφζλη που προςφζρουν, αλλά και με τουσ ενδεχόμενουσ κινδφνουσ που ενζχουν. 

Καθϊσ τα ςυνταξιοδοτικά ςυςτήματα δζχονται ζντονεσ δημοςιονομικζσ πιζςεισ εδϊ 

και αρκετζσ δεκαετίεσ, κυρίωσ όμωσ από το 2010 και μετά οπότε και οι ςυνθήκεσ 

ϊθηςαν ςε περικοπζσ ςυντάξεων, κλονίςτηκε ςε μεγάλο βαθμό η απόλυτη 

εμπιςτοςφνη των Ελλήνων ςτο αςφαλιςτικό ςφςτημα. Ωσ αποτζλεςμα, προζκυψε η 

ανάγκη να μελετηθοφν πιθανζσ εναλλακτικζσ επιλογζσ για τη διαςφάλιςη ενόσ 

επαρκοφσ ειςοδήματοσ κατά τη ςυνταξιοδότηςη. Μια εξ αυτϊν των επιλογϊν 

φάνηκε να είναι και τα Ταμεία Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ (ΤΕΑ), ςτα οποία γίνεται 

αναφορά ςε όλεσ ςχεδόν τισ προτάςεισ και μελζτεσ μεταρρφθμιςησ των τελευταίων 

ετϊν. 

 

Ομάδα – τόχοσ: Η Ημερίδα απευθφνεται ςτα ςτελζχη των υπηρεςιϊν του 

Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποθζςεων και ςτα ςτελζχη των υπηρεςιϊν 

του e-ΕΦΚΑ.  

Η Ημερίδα από πλευράσ περιεχομζνου διαρθρϊνεται ςτισ ακόλουθεσ θεματικζσ 
ενότητεσ:  

 Ο ρόλοσ του ΙΝ.ΕΠ. ςτην εφαρμογή των μεταρρυθμίςεων ςτο ςφςτημα 
κοινωνικήσ αςφάλιςησ μζςω τησ επιμόρφωςησ των ςτελεχών του 
Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικών Τποθζςεων και του eΕΦΚΑ  

 Σο νζο τοπίο ςτην Κοινωνική και Επαγγελματική Αςφάλιςη 

 Ο θεςμόσ τησ Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ και η λειτουργία των 
επαγγελματικών ταμείων ωσ ςυμπληρωματικοφ πυλώνα ςυνταξιοδοτικήσ 
αποταμίευςησ 

 Ανάπτυξη των βαςικών αξόνων και παρουςίαςη των κφριων 
ςυμπεραςμάτων τησ μελζτησ με τίτλο: «Σα Σαμεία Επαγγελματικήσ 
Αςφάλιςησ ωσ πυλώνασ του αςφαλιςτικοφ ςυςτήματοσ» 

 υμπεράςματα – Σοποθετήςεισ υμμετεχόντων 
 

 

Στο πλαίςιο αυτό ςασ καλοφμε να: 

 Αποςτείλετε ηλεκτρονικά τα ονοματεπϊνυμα όςων ενδιαφζρονται να 

παρακολουθήςουν την ημερίδα ςτην Επιςτημονικά Υπεφθυνη Χαραλαμπία 

Δουλή (hdouli@ekdd.gr) (ςυνοδευόμενα με τουσ Α.Φ.Μ. και ζνα τηλζφωνο 

επικοινωνίασ). 

 Εγγραφοφν τα ςτελζχη του Υπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποθζςεων 

και του e-ΕΦΚΑ ςτην υπηρεςία ηλεκτρονικήσ υποβολήσ αιτήςεων του 

Ε.Κ.Δ.Δ.Α., (εφόςον δεν είναι ήδη εγγεγραμμζνα) ςτην ηλεκτρονική 

διεφθυνςη: https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. 

mailto:hdouli@ekdd.gr
https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp
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Για περαιτζρω πληροφορίεσ, μπορείτε να απευθυνθείτε ςτην Οργανωτικά 

Τπεφθυνη τησ Ημερίδασ κα Μαρία Καςτή (τηλ.: 213-1306385, e-mail: 

mkasti@ekdd.gr)  

Η δράςη ςυγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

 
  Ο Πρόεδροσ του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

 

     Διονφςιοσ Α. Κυριακόπουλοσ 
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Εςωτερική Διανομή: (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Προζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α  
2. Γραφείο Αντιπροζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α 
3. Γραφείο Γενικήσ Διεφθυνςησ Οικονομικϊν και Διοικητικϊν Υπηρεςιϊν  
4. Γραφείο Διεφθυνςησ ΙΝ.ΕΠ.  
5. Γραφείο Διεφθυνςησ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
6. Γραφείο Διεφθυνςησ Ινςτιτοφτου Τεκμηρίωςησ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ 
7. Γραφείο Διεφθυνςησ Αποδοτικότητασ, Πιςτοποίηςησ και Νζων Τεχνολογιϊν 
8. Γραφείο Διεφθυνςησ Ανθρϊπινου Δυναμικοφ και Οργάνωςησ 
9. Γραφείο Διεφθυνςησ Οικονομικϊν Υπηρεςιϊν 
10. Αυτοτελζσ Τμήμα Επικοινωνίασ, Διεθνϊν και Δημοςίων Σχζςεων  
11. Τμήμα Διοικητικήσ Υποςτήριξησ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. 
12. Τμήμα Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ.  
13. Σφμβουλοσ Επιςτημονικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. κοσ. Παντελήσ Βουλτςίδησ 
14. Υπεφθυνη Προγραμμάτων ΙΝ.ΕΠ. κα. Χαραλαμπία Δουλή  
15. Οργανωτικά Υπεφθυνη ΙΝ.ΕΠ. κα. Μαρία Καςτή 
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποθζςεων 
2. e-ΕΦΚΑ 
3. ΕΛΕΤΕΑ 
4. Κοινωνικό Πολφκεντρο  
5. ΓΣΕΒΕΕ 
6. ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
7. Εθνική Αναλογιςτική Αρχή 
8. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράσ  

 


		2020-12-16T15:15:24+0200




