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Στην Αθήνα σήμερα, την 10η Φεβρουαρίου 2020, μεταξύ των παρακάτω φορέων (αποκαλούμενοι 

εφεξής οι «Φορείς»): 

1. αφ’ενός της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. 

Συμμετοχών», αποκαλούμενη εφεξής «Χρηματιστήριο Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός 

Λεωφόρος Αθηνών, αριθ.: 110) και εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον 

Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Σωκράτη Λαζαρίδη και 

2. αφ’ ετέρου του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», 

αποκαλούμενη εφεξής «ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας, αριθ.: 76) και 

εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., κ. Χρήστο Νούνη, 

 

συμφωνήθηκε η παρακάτω προγραμματική συνεργασία των Φορέων για την προαγωγή σημαντικών 

για την ελληνική κοινωνία και οικονομία ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος, βάσει της οποίας 

συνομολογούνται και συμφωνούνται τα εξής: 

 

Άρθρο 1 

Συνεργαζόμενοι Φορείς 

1. Το Χρηματιστήριο Αθηνών από την ίδρυσή του, το 1876, συμμετέχει σταθερά στις οικονομικές και 

επιχειρηματικές εξελίξεις της χώρας. Ο Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών υποστηρίζει την 

ανάπτυξη και οργάνωση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς. Λειτουργεί τις αγορές αξιών και 

παραγώγων, την εναλλακτική αγορά ενώ παράλληλα διενεργεί την εκκαθάριση και διακανονισμό 

των συναλλαγών επί των παραπάνω αξιών.  

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, μέσω των αγορών του, προσφέρει λύσεις και εργαλεία 

χρηματοδότησης στις επιχειρήσεις, διευρύνει τις επιλογές των επενδυτών παρέχοντας ένα 

ασφαλές, σταθερό και ευπρόσιτο περιβάλλον συναλλαγών, πλήρως εναρμονισμένο με τις διεθνείς 

πρακτικές και το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο. Κατέχει δε το διεθνές πρότυπο επιχειρησιακής 

συνέχειας ISΟ22301 για το σύνολο των εταιρειών του, καθώς και για όλες τις επιχειρησιακές 

λειτουργίες και παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες. 
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Η Διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών προχώρησε πρόσφατα προς όφελος των εργαζομένων του 

Ομίλου στην ίδρυση και λειτουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης με την επωνυμία 

«Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Προσωπικού των Εταιρειών του Ομίλου Ελληνικά 

Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ» και το διακριτικό τίτλο «Τ.Ε.Α. 

Χρηματιστήριου Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ.» (ΦΕΚΒ’3601/27-9-2019). 

2. Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι το επίσημο θεσμικό όργανο για την 

ενιαία εκπροσώπηση των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. Είναι αναγνωρισμένη 

Αστική Εταιρεία μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2018. Τα μέλη της 

λειτουργούν στο πλαίσιο του Ν.3029/2002 και είναι Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη 

Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. 

Βασικοί στόχοι της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι: 

 Να αναδείξει την αξία του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης. 

 Να υπερτονίζει τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού. 

 Να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κλάδου ακολουθώντας τις εξελίξεις και τάσεις του 

σήμερα με βάση τις βέλτιστες πρακτικές. 

 Να διασφαλίζει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των δομών των ταμείων -μελών της. 

 Να μεγιστοποιεί τη συμβολή της στο κοινωνικό σύνολο και στην οικονομία μέσα από την 

προστιθέμενη αξία που δημιουργεί ο κλάδος της επαγγελματικής ασφάλισης. 

 
 

Άρθρο 2 

Στόχοι Μνημονίου - Αντικείμενο Συνεργασίας 

Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και το Χρηματιστήριο Αθηνών δεσμεύονται να συνεργάζονται συστηματικά 

ποικιλοτρόπως και αμοιβαίως επωφελώς μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσίας στο 

πλαίσιο άσκησης του θεσμικού τους ρόλου, αναφορικά με την ανάληψη, από κοινού ή σε συνεργασία, 

δράσεων και πρωτοβουλιών για την προώθηση  του ασφαλιστικού και χρηματοοικονομικού 

αλφαβητισμού, την ανάπτυξη του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης και την καλλιέργεια στην 

κοινή γνώμη της σημασίας που έχουν οι έννοιες της αποταμίευσης, της επένδυσης και της 

κεφαλαιαγοράς για την οικονομία, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο εν γένει. 

Προς το σκοπό επίτευξης των στόχων του Μνημονίου, οι συνεργαζόμενοι Φορείς συμφωνούν στην 

από κοινού ανάληψη των παρακάτω συνεργατικών ενεργειών: 

1. Ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων προς την επιχειρηματική και επιστημονική 

κοινότητα και την αγορά και ειδικότερα:  
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 Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδες, συνέδρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης 

κλπ) κοινού ενδιαφέροντος, 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών στοχευμένης ενημέρωσης (π.χ. μέσα από εργαστήρια μεταφοράς 

τεχνογνωσίας (workshops), 

 Συνδιοργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 

2. Σύνταξη σημειωμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. 

3. Συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με 

αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας.  

4. Συνεργασία για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά 

προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της 

ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.για την ανάληψη πρωτοβουλιών, την ανάπτυξη μηχανισμών και την υλοποίηση δράσεων 

συναφών προς την ενίσχυση, ενδεικτικά, της ενημέρωσης, επιμόρφωσης, έρευνας, ανάλυσης 

δεδομένων, αξιοποιώντας υφιστάμενες ή/και διερευνώντας νέες δομές ή πρωτοβουλίες, αλλά και 

με μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από εξειδικευμένα στελέχη. 

5. Αξιοποίηση του ATHEXAcademy και των υποδομών του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την 

συνδιοργάνωση από τους συνεργαζόμενους Φορείς τακτικών ημερίδων και σεμιναρίων 

θεματολογίας σχετικής με την επαγγελματική ασφάλιση. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η παροχή 

ολοκληρωμένης πληροφόρησης και εμπειρικής ανάλυσης από πλευράς ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. προς 

επιχειρήσεις ή επαγγελματικές ενώσεις που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν Τ.Ε.Α. και η καθοδήγησή 

τους για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικαστικών βημάτων για την 

αδειοδότηση, ίδρυση και έναρξη λειτουργίας του Τ.Ε.Α. 

 

Άρθρο 3 

Λοιποί Όροι 

1. Οι Φορείς δεσμεύονται να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την προσήκουσα και 

ακώλυτη υλοποίηση των όρων του παρόντος. 

2. Με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στόχων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο 

και τη μεγιστοποίηση της συνεργασίας, οι φορείς θα συστήσουν Κοινή Ομάδα Εργασίας 

αποτελούμενη από στελέχη των δύο φορέων και η οποία θα επιφορτισθεί με την ανάληψη 

συνηρτημένων πρωτοβουλιών και συνεργειών προς τις στρατηγικές προτεραιότητες και αναλόγως 

διαμορφούμενης ημερήσιας διάταξης, καθώς και την εξειδίκευση και στενή εποπτεία των δράσεων 

υλοποίησης του παρόντος Μνημονίου.  

3. Οι Φορείς λαμβάνουν όλα τα προσήκοντα μέτρα για την αποφυγή παραβάσεων πνευματικής 

ιδιοκτησίας ή την κακόβουλη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών από μέλη του προσωπικού 

τους ή τρίτα συνεργαζόμενα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά. 
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4. Οι Φορείς δεσμεύονται να τηρούν τους κανόνες περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

στατιστικού απορρήτου όπως αυτοί καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Η παρούσα συνεργασία βασίζεται στις αρχές της καλής πίστης, συνέπειας και της 

εμπιστευτικότητας, ενώ συμφωνείται ότι δεν προκύπτει καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση 

από το παρόν πλαίσιο συνεργασίας για τους δύο Φορείς. 

6. Τα λογότυπα των δύο συμβαλλομένων Φορέων θα αναρτηθούν αμφότερα σε εμφανές σημείο στις 

ιστοσελίδες τους ενώ θα οργανώνονται από κοινού δύο (2) φορές τουλάχιστον ανά έτος δράσεις 

(ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κ.λ.π.) στις οποίες θα προβάλλονται οι στόχοι και οι επιδιώξεις 

των δύο Φορέων. 

Άρθρο 4 

Εκπροσώπηση 

Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και η ATHEX ορίζουν εκπροσώπους τους για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος 

και την παρακολούθηση της πορείας του.  

1. Ως εκπρόσωπος από την πλευρά της  ATHEX ορίζονται: 

- Γεωργία Μουρλά, Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Λειτουργίας και Ανάπτυξης Αγορών & 

Πρόεδρος του Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.  

- Σμαράγδα Ρηγάκου, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης ATHEXCSD & Αντιπρόεδρος του 

Τ.Ε.Α. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. 

2. Ως εκπρόσωποι από την πλευρά της  ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. ορίζονται: 

- Χρήστος Νούνης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. & Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ 

- Ευάγγελος Θωμόπουλος, Α΄ Αντιπρόεδρος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. & Πρόεδρος Δ.Σ. ΤΕΑ-ΙΝΤΕRAMERICAN 

 

Άρθρο 5 

Ισχύς, διάρκεια και λύση Μνημονίου 

1. Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους των Φορέων και 

θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών. 

2. Η ποιοτική και ποσοτική περιγραφή του αντικειμένου του παρόντος Μνημονίου καθώς και τυχόν 

περαιτέρω τομείς συνεργασίας μεταξύ των Φορέων, δύνανται να προσδιορισθούν περαιτέρω, 

ιδίως με την προσθήκη παραρτήματος, το ακριβές περιεχόμενο του οποίου θα πρέπει να έχει 

καθοριστεί, με κοινή συμφωνία των Φορέων και το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 

παρόντος.  

3. Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και η ATHEX καταβάλλουν κάθε προσπάθεια προκειμένου να καταστεί εφικτή η 

συνέχιση της μεταξύ τους συνεργασίας και της ισχύος του παρόντος μνημονίου, σύμφωνα με τα 
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όσα ορίζονται ανωτέρω. Ωστόσο, οι Φορείς έχουν το δικαίωμα με έγγραφη σχετική ανακοίνωσή 

τους, να λύσουν οποτεδήποτε μονομερώς το παρόν Πλαίσιο Συνεργασίας άνευ της συνδρομής 

σπουδαίου λόγου. Τα αποτελέσματα της λύσης επέρχονται από την επομένη της ημερομηνίας 

επίδοσης της ανωτέρω ανακοίνωσης στο άλλο μέρος. 

 

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο πρωτότυπα και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Για το Χρηματιστήριο Αθηνών    Για την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. 

 

 

 

Σωκράτης Λαζαρίδης 

Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Δρ. Χρήστος Νούνης 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 


