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Το συνέδριο διοργανώνεται από την Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α) 
σε συνεργασία με την  ethosEVENTS, το οικονομικό & επιχειρηματικό portal banks.com.gr, το ασφαλιστικό 

περιοδικό InsuranceWorld και το portal insuranceworld.gr

Σκοπός του συνεδρίου

 Το 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής 
Ασφάλισης #ocin22 διοργανώνεται  
στις 22  & 23 Φεβρουαρίου 2022, 
για 3η συνεχόμενη χρονιά, μέσα 
από την LiveOn, την ολοκληρωμένη 
πλατφόρμα Ψηφιακής Επικοινωνίας 
και Εκδηλώσεων, και το καινοτόμο 
3D εκθεσιακό και συνεδριακό της 
κέντρο, το LiveOn Expo Complex.
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Mε τίτλο “Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος με επίκεντρο 
τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις”, το φετινό Συνέδριο επιδιώκει να καταγράψει τις εξελίξεις 
που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, στον θεσμό της 
επαγγελματικής ασφάλισης και να αναδείξει τον ρόλο του 2ου πυλώνα ασφάλισης και τη 
σημασία της λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στο εκάστοτε εγχώριο 
οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι. 

Επιπλέον, στοχεύει να αναδείξει τις προκλήσεις και 
τις αναπτυξιακές διαστάσεις της επαγγελματικής 
ασφάλισης, τα οφέλη και τις αξίες που μπορούν να 
προσδώσουν στην εργασιακή και επιχειρηματική 
κοινότητα και συνολικά στην οικονομική και 
κοινωνική ζωή μιας χώρας, με την εξασφάλιση 
επάρκειας συνταξιοδοτικού εισοδήματος κατά την 
μετα-εργασιακή περίοδο για τη διατήρηση ενός 
αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου στην τρίτη ηλικία.
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Σε αριθμούς...η περσινή διοργάνωση

Απολογισμός εκδήλωσης
 2021

 

1000+
Συμμετέχοντες

 

25+
Χορηγοί

 

6+
Αιγίδες

 

50.000+
Social Media Impressions

 

700+
Δημοσιεύματα

 

19+
Χορηγοί Επικοινωνίας
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Συμμετέχοντες στο 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

● στελέχη και ανθρώπους της αγοράς, 
● εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (εργαζομένων και  

εργοδοτών), 
● εκπροσώπους εποπτικών φορέων, 
● asset managers, 
● αναλογιστές, 
● ορκωτούς λογιστές, 
● εσωτερικούς ελεγκτές, και 
● λοιπούς εμπειρογνώμονες, 
          με στόχο μια ολιστική προσέγγιση της δράσης και της φιλοσοφίας           
λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:
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Το παρόν στο 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
αναμένεται να δώσει  και πλήθος παραγόντων της αγοράς, 
υψηλόβαθμων -Ελλήνων και ξένων- αξιωματούχων, υψηλών 
προσκεκλημένων και θεσμικών φορέων.
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Η θεματολογία του 3ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης
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1ο Panel: Κλαδική μελέτη Ι.Ο.Β.Ε. για την επαγγελματική ασφάλιση. Παρουσίαση και ανάλυση συμπερασμάτων.

2ο Panel: Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου Τ.Ε.Α. από το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας με μεταρρυθμιστική 
χροιά. Η Τεχνική Βοήθεια της E.I.O.P.A., η ευρωπαϊκή εμπειρία  και τα επόμενα βήματα αναπτυξιακής διαδικασίας 
του θεσμού.

3ο Panel: Νέες εισαγωγές επαγγελματικών ταμείων στον 2ο Πυλώνα με αιχμή τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 
Στροφή των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στη λύση της επαγγελματικής ασφάλισης

4ο Panel: Εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος στον 1ο Πυλώνα: Το Τ.Ε.Κ.Α., η νέα Αρχή Ελέγχου του 
Ασφαλιστικού Συστήματος και οι αναμενόμενες παράπλευρες ωφέλειες στην επαγγελματική ασφάλιση.

5ο Panel: Νέο απαιτητικό επενδυτικό περιβάλλον και εφαρμογή ΕSG κριτηρίων στις επενδυτικές στρατηγικές των 
Επαγγελματικών Ταμείων.

6ο Panel: Μια κοινωνική συμμαχία για την ανάπτυξη των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Εθνικό 
Επαγγελματικό Ταμείο: Διαστάσεις και Προοπτικές.

«Επαγγελματική Ασφάλιση: Σε τροχιά αναπτυξιακού άλματος 
με επίκεντρο τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις»

Το 3ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια 
συζήτησης (panels) με την παρακάτω βασική θεματολογία: 

#
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
#


Το συνέδριο

Σε αριθμούς

Κοινό

Θεματολογία

Διοργάνωση

LiveOn Expo Complex

Χορηγικό πρόγραμμα

Συμμετοχή

Επικοινωνία

3o Συνέδριο 
Επαγγελματικής Ασφάλισης

22-23.02.2022

Περισσότερες 
πληροφορίες

Διοργάνωση

● Σχεδιάζει και υλοποιεί Digital και Hybrid 
επιχειρηματικές εκδηλώσεις (συνέδρια, 
φόρουμ, βραβεία),  αξιοποιώντας την 
πολύχρονη τεχνογνωσία της και την 
LiveOn, την καινοτόμο πλατφόρμα 
Ψηφιακής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.  

● Ήδη καθιερωμένη στην ελληνική αγορά, 
απευθύνεται σε σημαντικούς κλάδους 
της οικονομίας: χρηματοοικονομικός,  
ασφαλιστικός, υγεία, φάρμακο, εξαγωγές, 
τεχνολογία, φιλοξενία, καφεστίαση, αγορά 
τροφίμων και ποτών.  

● Στην Ελλάδα και διεθνώς, οι εκδηλώσεις 
της προσφέρουν στην επιχειρηματική 
κοινότητα και τα ανώτατα στελέχη της 
στοχευμένες ευκαιρίες ενημέρωσης, 
επικοινωνίας, προβολής και δικτύωσης. 
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ethosEVENTS, 
μέλος του ομίλου 
ethosGROUP

▪ Το επίσημο θεσμικό όργανο για 
την ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

▪ Αποτελεί Αστική Εταιρεία μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε 
τον Ιούνιο του 2018.

▪ Τα μέλη της λειτουργούν στο πλαίσιο 
του Nόμου 3029/2002 και είναι Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη 
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

▪ Κύρια φωνή της Επαγγελματικής 
Ασφάλισης, που προβάλλει θέσεις 
και προτάσεις προς την πολιτεία, τα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τους Διεθνείς Οργανισμούς 
Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Ελληνική  Ένωση  Ταμείων 
Επαγγελματικής Ασφάλισης-
ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
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LiveOn, ο χώρος πραγματοποίησης του συνεδριου

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί ψηφιακά 
στο LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 
3D εκθεσιακό & συνεδριακό κέντρο της LiveOn, 
της ολοκληρωμένης πλατφόρμας Ψηφιακής 
Επικοινωνίας & Εκδηλώσεων,. 

Η LiveOn είναι ένα πλήρως λειτουργικό 
επιχειρηματικό εργαλείο που υποστηρίζει τις 
εταιρείες στο να επιτύχουν τους αναπτυξιακούς 
τους στόχους. Παράλληλα, η τεχνολογία LiveOn 
οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό B2B & B2C 
εταιρειών με προηγμένα εργαλεία επικοινωνίας 
και ανάλυσης δεδομένων σε ένα τρισδιάστατο 
περιβάλλον, σχεδιασμένο και προσαρμοσμένο 
ώστε να αντικατοπτρίζει την εταιρική εικόνα και 
παρουσία στον πραγματικό κόσμο.

Το τεχνολογικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα 
της LiveOn δίνει τη δυνατότητα στους 
διοργανωτές εκδηλώσεων και εκθέσεων να 
σχεδιάζουν και να λειτουργούν τις φυσικές 
εκδηλώσεις τους σε ψηφιακή ή υβριδική μορφή. 

Δείτε τις δυνατότητες 
προβολής του 
LiveOn Expo Complex. 
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Η περιήγηση σας στο LiveOn Expo Complex

Reception Desk: 
εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης, 
θα κάνετε την εγγραφή σας και θα μιλήσετε 
μέσω μηνύματος ή βιντεοκλήσης με 
εκπροσώπους της ethosEVENTS.

Η αφετηρία  σας είναι ο εξωτερικός χώρος του συγκροτήματος. Εδώ θα βρείτε τις εισόδους στο κτίριο 
καθώς επίσης και σήμανση για το event και τους χορηγούς του. Μπαίνοντας στο κτίριο βρίσκεστε στο 
Lobby,την κεντρική περιοχή του LiveOnExpo Complex. Από εδώ μπορείτε να ξεκινήσετε την περιήγηση σας 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μας, στους επιμέρους χώρους του συγκροτήματος. 

Sponsors/Exhibitors Hall:
στις εκθεσιακές αίθουσες  θα επισκεφθείτε 
τα  e-stands των χορηγών της εκδήλωσης, 
θα συλλέξετε ενημερωτικό υλικό που σας 
ενδιαφέρει και θα επικοινωνήσετε μέσω 
βιντεοκλήσης και chat με τα στελέχη τους 

Conference Center: 
στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος, 
θα ενημερωθείτε για το συνεδριακό 
πρόγραμμα και θα παρακολουθήσετε 
ζωντανά τις συνεδρίες του event που σας 
ενδιαφέρουν

B2B Area: 
είναι η περιοχή που θα συναντήσετε online 
άλλους συμμετέχοντες και θα δικτυωθείτε, 
ανταλλάσσοντας στοιχεία επικοινωνίας και 
επικοινωνώντας μέσω chat και video

VIP Lounge: 
εδώ  θα  διοργανώσετε ή θα συμμετάσχετε σε 
οργανωμένα B2B  Meetings και κλειστές 
συναντήσεις με επιλεγμένους εκθέτες ή 
επισκέπτες

PRESS Center:
εδώ θα ενημερωθείτε για τους χορηγούς 
επικοινωνίας της εκδήλωσης και θα διαβάσετε 
τα δελτία τύπου για την εκδήλωση και άλλες 
ενημερώσεις της ethosEVENTS

Organizer  Oice: 
εδώ θα βρείτε πληροφορίες για την ethosEVENTS, 
το ethosGROUP  και τις δραστηριότητες τους και 
θα έρθετε σε επαφή με τους εκπροσώπους μας 
μέσω chat και video

Δείτε περισσότερα
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Γιατί να είστε χορηγοί στο 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης

● Θα δικτυωθείτε με άλλους σημαντικούς 
επαγγελματίες και να επιβεβαιώσετε τη 
δέσμευσή σας προς τις επιχειρήσεις του κλάδου 
ότι θα συνεχίσετε να αποτελείτε αναπόσπαστο 
μέρος της αναπτυξιακής 
τους στρατηγικής, 

● Θα αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα καινοτόμο 
κανάλι επικοινωνίας, μέσα από το ειδικά 
διαμορφωμένο και ασφαλές περιβάλλον της 
LiveOn και να προβληθείτε ολοκληρωμένα μέσω 
των θέσεων προβολής του LiveOn Expo Complex 
και το Ψηφιακό Περίπτερο σας

● Θα επωφεληθείτε από την εκτεταμένη και 
δυναμική προβολή πριν, κατά την διάρκεια           
και μετά την εκδήλωση μέσα από τα δίκτυα 
της  ethosMEDIA, τα κοινωνικά μέσα της  
ethosEVENTS καθώς και από τους 
χορηγούς επικοινωνίας μας.

● Θα συνδέσετε το brand σας με την 
κορυφαία εκδήλωση του κλάδου και 
τους κορυφαίους επιχειρηματίες του, 

● Θα ενισχύσετε το brand σας με την 
παρουσία σας σε μια εκδήλωση με 
επίκαιρο, έγκυρο και πρωτοποριακό 
περιεχόμενο και να διαμορφώσετε 
μέσα από αυτή τις ελληνικές και 
διεθνείς τάσεις του κλάδου,

● Θα παρουσιάσετε τις υπηρεσίες σας, 
καθώς και τις πετυχημένες πρακτικές 
σας στο στοχευμένο κοινό που 
συμμετέχει στην εκδήλωση,
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Η επικοινωνιακή μας στρατηγική

Media Relations
Ενημερωτικά Δελτία Τύπου στον γενικό και ειδικό τύπο και στα online media 
του ethosGROUP και δημοσιεύσεις σε portals και online media επιλεγμένων 
συνεργατών μας (πανελλαδική κάλυψη).

Direct Marketing
Αποστολή VIP προσκλήσεων σε επιλεγμένους opinion makers της αγοράς και 
ενέργειες viral marketing μέσω ομιλητών, χορηγών και συμμετεχόντων.

Social Media Strategy
Με οργανικό και πληρωμένο περιεχόμενο posts σε σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης του ομίλου ethosGROUP στο Facebook & στο LinkedIn.

Email Marketing Campaigns
Σε επαγγελματίες, επιχειρηματίες και στελέχη της αγοράς που 
συμπεριλαμβάνονται στην ειδική θεματική βάση δεδομένων μας. 

Μέσα από επιλεγμένες δράσεις και τακτικές επικοινωνίας, οι επαγγελματίες του χώρου 
θα ενημερωθούν για την διοργάνωση του 3ου Συνεδρίου Επαγγελματικής Ασφάλισης και 
τις δυνατότητες παρακολούθησης της.
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Χορηγικό πρόγραμμα

GOLD SPONSOR  / (15.000€ + Φ.Π.Α. 24%) 

SILVER SPONSOR  /  (10.000€ + Φ.Π.Α. 24%) 

 BRONZE SPONSOR  /  (5.000€ + Φ.Π.Α. 24%) 

ASSOCIATE SPONSOR  /  (3.000€ + Φ.Π.Α. 24%) 

PREMIUM CORPORATE PARTICIPATION  /  (1.500€ + Φ.Π.Α. 24%) 
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Χορηγικό πρόγραμμα

LiveOn Expo Complex
Branding Spots
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Οι Χορηγοί που στήριξαν την περσινή διοργάνωση... 
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Γιατί να παρακολουθήσετε το Συνέδριο

▪ στο πρόγραμμα των εργασιών του κυριαρχεί η αναπτυξιακή προοπτική 
της Επαγγελματικής Ασφάλισης, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που θα την 
εξασφαλίσουν αλλά και οι σχετικές επενδυτικές και άλλες ευκαιρίες, 

▪ στις δύο ημέρες εργασιών του θα μιλήσουν κορυφαίοι ειδικοί της 
Επαγγελματικής Ασφάλισης και θα αναδειχθούν οι τρέχουσες προκλήσεις 
και οι τελευταίες εξελίξεις και καλές πρακτικές,

▪ στις συζητήσεις του θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, εξασφαλίζοντας σας ποιοτική και επίκαιρη 
πληροφόρηση για τις τάσεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς,

▪ το παρόν θα δώσουν πλήθος στελεχών και παραγόντων της αγοράς καθώς 
και υψηλόβαθμοι –Έλληνες και ξένοι- αξιωματούχοι, υψηλοί 
προσκεκλημένοι και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, στοιχείο που -σε 
συνδυασμό με τις εξελιγμένες τεχνολογικές δυνατότητες της LiveOn- 
παρέχει σημαντικές ευκαιρίες ουσιαστικής επαγγελματικής δικτύωσης.
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Οι επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς και γενικότερα του χρηματοοικονομικού κλάδου 
πρέπει να παρακολουθήσουν το 3o Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης τόσο για την 
ενημέρωση τους όσο και για τις σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης που τους παρέχει, καθώς:
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Ατομικές Συμμετοχές

1ο άτομο (190€ + Φ.Π.Α.)  

2ο άτομο (170€ + Φ.Π.Α.) 

3ο άτομο (150€ + Φ.Π.Α.) 

  Παροχές ανά ατομική συμμετοχή 

●  Παρακολούθηση του συνεδρίου 
(μέσα από το LiveOn Expo Complex)  

● Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου 
(αποστέλλεται ηλεκτρονικά). 

● Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία 
με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που 
συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου 

● Εκτενή απολογισμό του συνεδρίου      
(με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες)

Δηλώστε συμμετοχή
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Επικοινωνία ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Υπεύθυνος Προγράμματος & Διαδικασιών Συνεδρίου
Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Ε-mail: chairman@eletea.com.gr 

Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου: 
Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Ιωάννης Τζανάκος, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.

Εκτελεστική Επιτροπή ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Δρ. Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Ε-mail:  chairman@eletea.com.gr 

Ευάγγελος Θωμόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.ΕΑ.
Ε-mail:  thomoloulose@interamerican.gr

Δρ. Χαράλαμπος Φύτρος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α., 
Ε-mail:  chfytros@outlook.com.gr

Ιωάννης Τζανάκος, Γενικός Γραμματέας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Ε-mail:  ijanakos@yahoo.gr

Δρ. Κοσμάς Τσακιρίδης, Ταμίας ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. 
Ε-mail:  kosjohn@otenet.gr

Διαχείριση Οργανωτικών θεμάτων Συνεδρίου:
Μαρία Μπακογιάννη, Γραμματέας Διοίκησης ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.
Τηλ: 2110141066  &  2106400013
Ε-mail: mpakogiannim@gmail.com Το συνέδριο
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Επικοινωνία ethosEVENTS 

Χορηγίες 
Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP  
Τηλ.: 210 998 4864, 
E-mail: ouzounis.k@ethosmedia.eu  
Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager  
Τηλ.: 210 998 4863, 
Email: manologlou.r@ethosmedia.eu  
Βασίλης Παπαδόπουλος, Key Account Manager  
Τηλ.: 210 998 4904, 
Email: papadopoulos.v@ethosmedia.eu 

Ατομικές Συμμετοχές 
Βούλα Βασιλικού, Key Account Executive 
Τηλ.: 6971 618 615, 
E-mail: vassilikou.p@ethosmedia.eu 

Διαχείριση Προγράμματος-Ομιλητών & 
Συνεργαζόμενοι Φορείς 
Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content  
Τηλ.: 210 998 4932, 
E-mail: vazaiou.m@ethosmedia.eu  
Μαρκέλλα Φάρκωνα, Events Programme Executive 
Τηλ.: 210 998 4865, 
E-mail: farkona.m@ethosmedia.eu  

Marketing & Επικοινωνία Συνεδρίου 
Ιωάννης  Π. Τριανταφύλλου, Director of Marketing - 
Board Advisor
Τηλ.: 210 998 4810, 
E-mail:  triantafyllou.y@ethosmedia.eu  
Αλεξάνδρα Παπασπηλιωτοπούλου, Marketing & 
Communications Manager
Τηλ.: 210 998 4917, 
E-mail: papaspiliotopoulou.a@ethosmedia.eu Συντονισμός Εκδήλωσης & Εγγραφές Συνέδρων  

Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director  
Τηλ.: 210 998 4909, Εmail: salvarlis.k@ethosmedia.eu 
Άρης Λαυδής, Events Manager  
Τηλ.: 210 998 4814, 
Εmail: lavdis.a@ethosmedia.eu
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Save the Date

Σας ευχαριστούμε.

ethosEVENTS | Lysikratous 64, 17674 Kallithea, Athens, Greece

T: (+30) 210 998 4950 | www.ethosevents.eu | www.ethos-group.eu 

3o Συνέδριο 
Επαγγελματικής 
Ασφάλισης

22-23 Φεβρουαρίου  2022
LiveOn Hybrid Event

Το συνέδριο

Σε αριθμούς

Κοινό

Θεματολογία

Διοργάνωση

LiveOn

Χορηγικό πρόγραμμα

Συμμετοχή

Επικοινωνία

#
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
https://ethosevents.eu/event/3o-synedrio-epaggelmatikis-asfalisis/
#
https://ethos-group.eu/
https://ethos-media.eu/
https://ethos-events.eu/
https://www.facebook.com/ethosevents.eu
https://www.linkedin.com/company/ethos-events/
https://www.youtube.com/c/EthoseventsEu

