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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ 

 

Στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 1η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ., μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών, αφ’ ενός του εδρεύοντος στην Αθήνα (οδός Ακαδημίας, αριθ.: 76) 

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ελληνική Ένωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης – 

ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α.», εκπροσωπούμενου για την σύναψη του παρόντος από Πρόεδρό της, κ. 

Χρήστο Νούνη  και αφ’ ετέρου του εδρεύοντος στον Άλιμο (οδός Θεμιστοκλέους, αριθ.: 65) 

Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού», 

εκπροσωπούμενου για την σύναψη του παρόντος από τον Ιδρυτή και Πρόεδρό του, 

Καθηγητή κ. Νικόλαο Φίλιππα, συμφωνήθηκε η προγραμματική συνεργασία τους σε 

θέματα και αντικείμενα όπου διαπιστώνεται ότι έχουν κοινά ενδιαφέροντα και 

συνομολογούνται τα εξής: 

1. Το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Financial Literacy Institute) 

ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2016. Αποτελεί την πρώτη αστική μη κερδοσκοπική 

εταιρεία στη χώρα μας, το έργο της οποίας είναι αφιερωμένο στη διάδοση της 

χρηματοοικονομικής γνώσης και στην καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού 

αναλφαβητισμού. Το Ινστιτούτο, στο σύντομο διάστημα λειτουργίας του, έχει ήδη 

αναλάβει πολλαπλές δράσεις (δείτε το αντίστοιχο συνοδευτικό έγγραφο) για την 

ανάδειξη της αξίας της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στη ζωή των πολιτών, 

διοργανώνοντας ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις βαθμίδες του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, πραγματοποιώντας συνεχή επιστημονική 
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έρευνα, δημιουργώντας υψηλής ποιότητας σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και 

κτίζοντας ισχυρές διεθνείς συνεργασίες. Με τις δράσεις αυτές θα συμβάλει 

καθοριστικά στη δημιουργία μιας μακροχρόνιας εθνικής στρατηγικής για την 

καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού στη χώρα μας και όχι 

μόνο. 

 

Το Ινστιτούτο, μέσω των πρωτοβουλιών του, απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά 

στρώματα, δίνει όμως ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους εφήβους. 

Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις και για άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως 

για τους ανέργους, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους και τους μετανάστες. 

Μακροχρόνιος στόχος του Ινστιτούτου είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς 

ενημερωμένων και χρηματοοικονομικά υπεύθυνων πολιτών. Μιας κοινωνίας όπου 

οι πολίτες, χωρίς κανέναν χρηματοοικονομικό αποκλεισμό (financial exclusion), θα 

έχουν τις γνώσεις και τις ικανότητες να αντιληφθούν καλύτερα «τη μεγάλη εικόνα» 

της οικονομίας, την χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών προϊόντων και τη 

λειτουργία των αγορών, ώστε σε κάθε φάση της ζωής τους να μπορούν να 

λαμβάνουν τις βέλτιστες αποφάσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των 

χρημάτων τους. Με τον τρόπο αυτό οι καλά ενημερωμένοι πολίτες θα βελτιώσουν 

το επίπεδο της ατομικής και οικογενειακής τους χρηματοοικονομικής ευημερίας, 

και σε επίπεδο κοινοτήτων και κοινωνιών, θα συμβάλλουν στην μείωση της 

μεταβλητότητας των αγορών χρήματος και κεφαλαίου αλλά και στην μείωση της 

φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, στοιχεία απαραίτητα για την αέναη 

ευημερία μιας κοινωνίας. 

Ενδεικτικοί στόχοι του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού αποτελούν 

οι κάτωθι: 

• Να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί την κοινωνία για την αξία της 

χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης, 

• Να συμβάλλει στην δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για την 

καταπολέμηση του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού, 

• Να εκπαιδεύσει  τη νέα γενιά μας αλλά και τα πιο ευαίσθητα τμήματα της 

κοινωνίας, στις βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες και πρακτικές οι 

οποίες θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους, ενδυναμώνοντάς τους 

ώστε να μπορούν να αποφύγουν διάφορα συμπεριφορικά και γνωστικά 
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σφάλματα, τα οποία μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ευημερία 

τους, 

• Να δημιουργεί υψηλής αξίας ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, 

ειδικές εκδόσεις και εκπαιδευτικά «εργαλεία», 

• Να σχεδιάζει και να υλοποιεί σχετικές έρευνες για τον Χρηματοοικονομικό 

Αλφαβητισμό στην χώρα μας και σε επιλεγμένες ομάδες πολιτών, 

• Να συνεργάζεται με αξιόπιστους φορείς και Πανεπιστήμια υψηλού κύρους 

και διεθνούς εμβέλειας, για την παραγωγή και προώθηση υψηλής 

ποιότητας επιστημονικής έρευνας. 

 

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 Ελληνικής  Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης 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. 

3. Στο πλαίσιο της υλοποίησης της αποστολής και των σκοπών των συμβαλλομένων 

μερών και της κοινής διαπίστωσης αναφορικά με τα οφέλη της μεταξύ τους 

συνεργασίας, οι συμβαλλόμενοι συμφώνησαν όπως συνεργαστούν ποικιλοτρόπως 

και αμοιβαίως επωφελώς προς την κατεύθυνση της προώθησης του θεσμού της 

επαγγελματικής ασφάλισης και της καλλιέργειας στην κοινή γνώμη της σημασίας 

της αποταμίευσης, της χρηματοοικονομικής γνώσης, της εκπαίδευσης και εν γένει 

του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 
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4. Τα λογότυπα των δύο συμβαλλομένων μερών 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 με έμφαση τη 

σημασία του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού. 

Το παρόν συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα (ένα για το κάθε συμβαλλόμενο μέρος) 

και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Για το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού                                     Για την ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. 

                                Αλφαβητισμού              

 

 

                  Καθηγητής Νικόλαος Φίλιππας                                               Δρ. Χρήστος Νούνης  

                       Ιδρυτής και Πρόεδρος Δ.Σ.                                                           Πρόεδρος Δ.Σ. 


