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ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ένα αντιπροσωπευτικό
στρογγυλό τραπέζι για «βιώσιμο και δίκαιο ασφαλιστικό σύστημα»
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου, ώρα 18.00, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52
Στο πλαίσιο μιας κουλτούρας ουσιαστικού κοινωνικού και πολιτικού διαλόγου για τα σημαντικά
προβλήματα της χώρας, οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» διοργανώνουν, την Δευτέρα 25 Ιανουαρίου,
ώρα 18.00, στην Αθήνα, ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Πανεπιστημίου 52, «στρογγυλό τραπέζι» με θέμα:
«Μπορούμε ως κοινωνία και πολιτικά κόμματα να διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο και δίκαιο για
όλες τις γενεές ασφαλιστικό σύστημα;»
Έχουμε προσκαλέσει και συμμετέχουν: εκπρόσωπος της κυβέρνησης, επαγγελματικοί και κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι των ασφαλισμένων κι ανασφάλιστων καθώς και πολιτικών χώρων.
Οι προσκεκλημένοι/ες ως παρεμβαίνοντες/ουσες θα έχουν στην διάθεσή τους 7 λεπτά για να
απαντήσουν στα 4 βασικά ερωτήματα για το ασφαλιστικά:
- Ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του ασφαλιστικού σήμερα;
- Γιατί δεν πάρθηκαν τα αναγκαία μέτρα μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού εγκαίρως; Τι έφταιξε;
- Η πρόταση της κυβέρνησης θα διασώσει το σύστημα, και αν με ποιο κόστος και για πόσο;
- Υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, ποιο θα μπορούσε να είναι αυτό, και πώς θα διαμορφωθεί; Πώς
μπορεί να γίνει το ασφαλιστικό σύστημα βιώσιμο, δίκαιο για όλες τις γενιές, εργαλείο καινοτομίας
κι ενεργούς συμμετοχής όλων των πολιτών ανεξαρτήτως ηλικίας στην κοινωνική ζωή;
Συμμετέχοντες ως παρεμβαίνοντες/ουσες:
-

Ανδρέας Νεφελούδης, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων

-

Χρήστος Ιωάννου, βοηθός Συνήγορου του Πολίτη, υπεύθυνος για θέματα κοινωνικής
ασφάλισης κι αλληλεγγύης

-

Σταύρος Κουτσιουμπέλλης, προεδρεύων ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

-

ΓΣΕΕ - εκπρόσωπος της ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

-

Βασίλης Κορκίδης, πρόεδρος ΕΣΕΕ

-

Νίκος Κουγιουμτζής, εκπρόσωπος επικοινωνίας της ΕΣΕΕ

-

Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ

-

Εκπρόσωπος του ΣΕΒ (tbc)

-

Βασίλης Αλεξανδρής, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και της Ολομέλειας
των Δικηγορικών Συλλόγων

-

Θοδωρής Παπακωνσταντίνου, εκπρόσωπος Πρωτοβουλίας Αγροτών

-

Άγγελος Στεργίου, καθηγητής ΑΠΘ

-

Kώστας Μελάς, καθηγητής οικονομικών στο Πάντειο, μέλος του ομίλου "Ακτίδα"

-

Γιώργος Σταμπουλής, Λέκτορας Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

-

Σπύρος Παπασπύρος, MSc δημόσιες πολιτικές, συντονιστής ομίλου "Ακτίδα"

-

Σπύρος Χρήστου, μέλος της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας

-

Ντίνος Φούντης, εκπρόσωπος συνεργασίας συλλόγων ασφαλισμένων-ανασφάλιστων
ΟΑΕΕ από διάφορες περιοχές

-

Λένα Μανθοπούλου, αντιπρόεδρος συλλόγου ασφαλισμένων ανασφάλιστων ΟΑΑΕ Αττικής

-

Βασίλειος Ν. Βαβυλουσάκης, ελεύθερος επαγγελματίας, διαχειριστής κινδύνων, πρώην
πρόεδρος ΤΑΝΠΥ

-

Γιάννης Μανιάτης, ελεύθερος επαγγελματίας βιοτέχνης

-

Ευάγγελος Αχιλλόπουλος, μέλος της Επιτροπής Βιομηχανίας ΣΥΡΙΖΑ

-

Γιάννης Βρούτσης, πρώην υπουργός Υγείας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων (tbc)

-

Μιχάλης Κωνσταντίνου, υπεύθυνος Τομέα Κοινωνικής Ασφάλισης της «Δημοκρατικής Συμπαράταξης»

-

Μάρκος Βλάχος, Δίκτυο Ανανεωτικής Αριστεράς

-

Μιχάλης Χάλαρης, πρώην πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Συντονισμός: Νίκος Χρυσόγελος, πρώην ευρωβουλευτής Πράσινων, συμπρόεδρος ΠΡΑΣΙΝΩΝ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Δηλώσεις συμμετοχής info@prasinoi.gr ή Αλέξανδρος Λασκαράτος 6932911576
Ο θεσμός του «Πολιτικού Τραπεζιού» που οργανώνουν οι «ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» είναι μια σειρά πολιτικών και κοινωνικών συζητήσεων με ευρύ φάσμα συζητητών. Αφορά σε πολιτικά και κοινωνικά θέματα με προσκεκλημένους πολιτικούς, ακαδημαϊκούς αλλά και στελέχη επαγγελματικών
φορέων και της κοινωνίας των πολιτών. Στόχος των συζητήσεων αυτών είναι να συμβάλλουμε σε
έναν ουσιαστικό πολιτικό-κοινωνικό διάλογο αλλά και σε μια εναλλακτική κουλτούρα ανταλλαγής
πολιτικών απόψεων και προτάσεων επί σημαντικών θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

