ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

MNHMONIO ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
και
του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020, τα ακόλουθα Μέρη:
I.

Η Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισηςπου εδρεύει στην
Αθήνα (Ακαδημίας 76) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της Δρ.
Χρήστο Νούνη, και θα καλείται στα επόμενα «ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.»

II.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κοινωνικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στο Αιγάλεω (Πανεπιστημιούπολη 2, Θηβών 250)
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Διευθυντή του Καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση, και
θα καλείται στα επόμενα «Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α.»
συμφωνούν και κάνουν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Προοίμιο
Η ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε τον Ιούνιο
του 2018 και λειτουργεί με την μορφή της Αστικής Εταιρείας μη Κερδοσκοπικού
Χαρακτήρα. Αποτελεί το επίσημο θεσμικό όργανο εκπροσώπησης των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.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 και τα σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα του θεσμού
της Επαγγελματικής Ασφάλισης
Να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του κλάδου με βάση τις βέλτιστες διεθνείς
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 μέσω
της προστιθέμενηςαξίας που δημιουργεί ο πυλώνας της επαγγελματικής
ασφάλισης.

Το Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. είναι ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που
διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. Ιδρύθηκε τον Απρίλιο
του 2019 με την υπ. αρ. 16142/2.4.2019 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής(ΦΕΚ 1349/τ’ Β/19.4.2019) και
λειτουργεί στο πλαίσιο του Τομέα Κοινωνικής Πολιτικής του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στo
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γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Διοίκησης (Social Administration),
αξιοποιώντας σύγχρονες διεπιστημονικές προσεγγίσεις από τους κλάδους του Δικαίου,
της Κοινωνικής Πολιτικής, της Πολιτικής Επιστήμης, της Οργάνωσης και Διοίκησης,
των Οικονομικών, των Επιστημών Υγείας και της Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
Οι προτεραιότητες του Εργαστηρίου αφορούν τα ακόλουθα θεματικά πεδία: α)
Κοινωνική Ασφάλιση, β) Κοινωνική Πρόνοια, γ) Κοινωνική Ένταξη, δ) Υγεία και
Ψυχική Υγεία, ε) Απασχόληση - Εργασιακές Σχέσεις, στ) Εκπαίδευση, ζ) Επαγγελματική
Κατάρτιση και Δια Βίου Μάθηση, η) Επαγγελματική Ασφάλιση, θ) Κοινωνική
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, ι) Κοινωνική Στέγαση.
Στο πλαίσιο του θεσμικούκαι επιχειρησιακού τους ρόλου, τα Μέρη αποφασίζουν να
συνεργασθούν, ώστε να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, τις υποδομές και τους
ανθρώπινους πόρους τους, προκειμένου να αναληφθούν πρωτοβουλίες και να
υλοποιηθούν δράσεις για την προβολή και ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής
Ασφάλισης ως του δεύτερου πυλώνα ασφαλιστικής προστασίας.
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίαςείναι η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των
Μερών σε ερευνητικό, μελετητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, μέσω ιδίως της υλοποίησης
δράσεων για την επίτευξη κοινών στρατηγικών στόχων στα ακόλουθα ενδεικτικά
θεματικά πεδία:
α) Το υπερεθνικό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο της Επαγγελματικής Ασφάλισης
β) Οι πολιτικές των Διεθνών Οργανισμών για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Ασφάλισης
γ) Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Ασφάλισης
δ) Τα μοντέλα οργάνωσης και λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
ε) Τα μοντέλα χρηματοδότησης των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
στ) Τα μοντέλα διαχείρισης των οικονομικών και ανθρώπινωνπόρων των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης
ζ) Τα μοντέλα ποιότητας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης
η) Οι διαδικασίες διαβούλευσης για την ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής
Ασφάλισης σε διεθνές και εθνικό επίπεδο
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θ) Ο ρόλος της Επαγγελματικής Ασφάλισηςστο πλαίσιο του μοντέλου των τριών
πυλώνων ασφαλιστικής προστασίας.
Ειδικότερα, τα Μέρη συμφωνούν στην διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας στα ως
άνω θεματικά πεδία, προκειμένου να προωθήσουν μέσω των κοινών τους ενεργειών:
❑

❑

❑

Την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισηςκαι
της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
Την ευαισθητοποίηση της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α’ και Β’ βαθμού απέναντι στο θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης
Την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων και των εργαζομένων (κοινωνικών
εταίρων) απέναντι στο θεσμό της Επαγγελματικής Ασφάλισης.

ΑΡΘΡΟ 2: Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας περιλαμβάνει ιδίως τις εξής κοινές δράσεις
των μερών:
-

ανάρτηση των λογοτύπων των δύο συμβαλλομένων μερών σε εμφανές σημείο
στις ιστοσελίδες τους

-

σχεδιασμός και υλοποίηση καινοτόμων
Προγραμμάτων στα σχετικά θεματικά πεδία

-

σχεδιασμός και υλοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Προγραμμάτων
Εφαρμοσμένης Έρευνας σε ευρωπαϊκό, διακρατικό, εθνικό, περιφερειακό και
τοπικό επίπεδο

-

διοργάνωση Επιστημονικών Συνεδρίων, Σεμιναρίων και Ημερίδων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

-

διοργάνωση Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Δια Βίου
Μάθησης

-

προώθηση Επιστημονικών Σειρών και Εκδόσεων (Δελτία / Τετράδια Έρευνας,
Συλλογικοί Τόμοι, Συγκριτικές Μελέτες, Άρθρα, Ηλεκτρονικά Περιοδικά, κ.ά.)

-

ανάπτυξη συμβατικών ή εξ αποστάσεως Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

-

ανάπτυξη Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης προπτυχιακών
μεταπτυχιακών φοιτητών σε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

-

ανάπτυξη Προγραμμάτων
μεταδιδακτορικών ερευνητών

υποστήριξης

Μελετητικών

διδακτορικών

και

Ερευνητικών

φοιτητών

ή/και
και
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-

ανάπτυξη Προγραμμάτων υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού

-

ανάπτυξη Προγραμμάτων υποστήριξης οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων

-

ανάπτυξη Προγραμμάτων υποστήριξηςεπιχειρήσεων και εργαζομένων

-

ανάπτυξη Προγραμμάτων υποστήριξηςΤαμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

-

δημιουργία και ανάπτυξη διαδικτυακών βάσεων δεδομένων σε τομείς κοινού
ενδιαφέροντος

-

προβολή και προώθηση των δράσεων του Μνημονίου Συνεργασίας.
ΑΡΘΡΟ 3: Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας, τα Μέρη
μπορούν να χρησιμοποιούν κάθε σχετική πηγή χρηματοδότησης, και ιδίως:
-

-

-

-

ίδιους πόρους
επιχορηγήσεις από φορείς του δημόσιου, του ιδιωτικού και του εθελοντικού
τομέα
επιχορηγήσεις από εθνικές και διεθνείς ενώσεις και δίκτυα
κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που
προέρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα προς την
ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. ή/και το Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. για τους σκοπούς του Μνημονίου,
εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στους σκοπούς της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. και
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
πόρους από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ελληνικών και
αλλοδαπών επιχειρήσεων
πόρους από τα Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του
ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΣΠΑ 2021-2027

-

πόρους του Ελληνικού Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-

πόρους του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού

-

Aνάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-

πόρους από ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-

πόρους από Προγράμματα άλλων Διεθνών Οργανισμών (π.χ. Οργανισμός
Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμια Τράπεζα, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας,
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Συμβούλιο της Ευρώπης, κλπ.) και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021.

ΑΡΘΡΟ 4: Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το Μνημόνιο Συνεργασίας παρακολουθείται από «Συντονιστική Επιτροπή», που
αποτελείται από:
❑

❑

Τον Διευθυντή του Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. Καθηγητή Γαβριήλ Αμίτση (ως πρόεδρο)
και το μέλος του Ε.Ε.Κ.Δ. Πα.Δ.Α. Επ. Καθηγητή Αναστάσιο Σεπετή
Τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. Δρ. Χρήστο Νούνη και τον B΄
Αντιπρόεδρο Δρ. Χαράλαμπο Φύτρο.

Αποστολή της Συντονιστικής Επιτροπής είναι ιδίως:
-

-

ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των σχετικών δράσεων
η συγκρότηση Ομάδων Εργασίας
η κατάρτιση θεματικών Πρωτοκόλλων, στα οποία θα εξειδικεύονται το
αντικείμενο, οι αρμοδιότητες, το χρονοδιάγραμμα κ.λπ. της εκάστοτε
συνεργασίας
η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Μερών κάθε αναγκαίας ενέργειας για
την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει με την παρουσία όλων των μελών τακτικά μια
φορά το δίμηνο ή έκτακτα, οποτεδήποτε κριθεί αναγκαίο και ζητηθεί από οποιοδήποτε
μέλος της.Τα συμβαλλόμενα μέρη διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων
τους στην Συντονιστική Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, οφείλουν έγκαιρα να
γνωστοποιήσουν την αλλαγή στα λοιπά συμβαλλόμενα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 5: Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η διάρκεια του Μνημονίου Συνεργασίας ορίζεται τετραετής με έναρξη την ημέρα
υπογραφής του. Μετά την λήξη του, τα Μέρη μπορούν να συνεχίσουν την συνεργασία
τους, με ανανέωση ή/και τροποποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας.
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ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για την Ελληνική Ένωση Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης

Για το Ερευνητικό Εργαστήριο
Κοινωνικής Διοίκησης του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δρ. Χρήστος Νούνης

Καθηγητής Γαβριήλ Αμίτσης

Πρόεδρος Δ.Σ.

Διευθυντής
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