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ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ
"Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΩΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ"
Η παρουσίαση του συλλογικού τόμου "Η κοινωνική ασφάλιση, ως προϋπόθεση
οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής" (επιμ. Ά. Αναγνώστου-Δεδούλη και Π.
Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη), εκδ. Παπαζήση, πραγματοποιήθηκε στις 31.10.2016 στον
πολυχώρο του βιβλιοπωλείου Ιανός.
Το βιβλίο έχει εκδοθεί με χορηγία της Τράπεζας της Ελλάδος και περιλαμβάνει 19
εισηγήσεις εκ των οποίων δύο εισαγωγικές για τη δυναμική των μεταρρυθμίσεων (Ν.
Χριστοδουλάκης, Ε. Κουσούλης) και τις συγκρούσεις αξιών και ιδεολογιών που βρίσκονται
πίσω από αυτές, πέντε εισηγήσεις για την οικονομική διάσταση της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης (Θ. Μητράκος, Φ. Σαχινίδης, Ν. Φίλιππας, Π. Λιαργκόβας και Χ.
Τριαντόπουλος), πέντε εισηγήσεις για τη διασύνδεση της κοινωνικής ασφάλισης με την
κοινωνική πρόνοια (Π. Τσακλόγλου, Θ. Γεωργιάδης, Γ. Αμίτσης, Σ. Καλαντζή και Β. Τσακατάρα)
και επτά εισηγήσεις για την αξιολόγηση και τη συνταγματικότητα της ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης (Σ.Τσέλλου, Π. Κυριακουλάκος, Χ. Φύτρος, Α. Αναγνώστου Δεδούλη, Π.
Παπαρρηγοπούλου-Πεχλιβανίδη, Α. Παπακωνσταντίνου, Ξ. Κοντιάδης). Ακολουθούν οι
συμπερασματικές παρατηρήσεις των εισηγήσεων, το Πόρισμα της καλούμενης "Επιτροπής των
Σοφών" και κριτική προσέγγισή του Πορίσματος από την Ένωση.
Το βιβλίο παρουσίασαν ο πρώην Υπουργός Α λ έ κ ο ς Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς , και οι
καθηγητές Π. Λ ι α ρ γ κ ό β α ς και Ξ . Κ ο ν τ ι ά δ η ς ενώ παρεμβάσεις έκαναν οι Π .
Τ σ α κ λ ό γ λ ο υ και ο Ε . Κ ο υ σ ο ύ λ η ς . Όπως ανέλυσαν, οι συγγραφείς προσεγγίζουν
διαχρονικά και
διεπιστημονικά το ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό ζήτημα, χωρίς να
περιορίζονται στην τελευταία και κατά την εκτίμησή τους ανεπιτυχή προσπάθεια ασφαλιστικής
μεταρρύθμισης. Και ως εκ τούτου το βιβλίο έχει διαχρονική αξία .
Κατέστη σαφές ότι, οι μεταρρυθμίσεις γενικότερα προϋποθέτουν αφενός ολοκληρωμένο
μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχέδιο με άξονα την ανάπτυξη της χώρας, συνεχή αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων τους και αναπροσαρμογή των επιμέρους στόχων τους, αφετέρου κοινούς
στόχους και αξίες με βάση την πραγματικότητα, τους οποίους θα πρέπει να συμμερίζεται και η
ελληνική κοινωνία.
Τις προϋποθέσεις αυτές δεν πληροί η τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση του
ν.4387/2016. Για τον λόγο αυτό πολύ σύντομα θα είναι απαραίτητες νέες παρεμβάσεις στο
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό, όπως ήδη «προαναγγέλλονται» από την κατάσταση της
πραγματικής οικονομίας και τα μηνύματα των Θεσμών.
Το βιβλίο αυτό αποτελεί τη βάση για την κατανόηση του προβλήματος, θέτει τις βασικές
συνιστώσες για διάλογο και ανταλλαγή απόψεων και περιέχει ενδιαφέρουσες προτάσεις που θα
πρέπει να ληφθούν υπόψη στην επόμενη - επερχόμενη ασφαλιστική ρύθμιση, ώστε να
αποκτήσει την πραγματική και ουσιώδη δυναμική μιας μεταρρύθμισης.
Την πρωτοβουλία για την έκδοση του βιβλίου είχε η Ένωση για την Προστασία των
Κοινωνικών Δικαιωμάτων (www.epkodi.gr).
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δρ.Άρτεμις Αναγνώστου -Δεδούλη

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Απόστολος Παπακωνσταντίνου
Δικηγόρος

