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Στην Πάφο, σήμερα 30 Μαρτίου 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ, τα εξής συμβαλλόμενα μέρη: 

Αφ’ ενός, ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (εφ’ εξής ΣΕΔ), Σωματείο μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων (Νικηφόρου Ουρανού 

22, τ.κ. 11471) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Χαράλαμπο (Μπάμπη) 

Εγγλέζο, 

Αφ’ ετέρου, το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΥ (Τμήμα Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικών και Τμήμα Οικονομικών και Διοίκησης της Σχολής 

Οικονομικών, Διοίκησης και Πληροφορικής) (εφ’ εξής Πανεπιστήμιο), που εδρεύει 

στην Πάφο (2 Δαναής, Πάφο, 8042), και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου, Καθηγητή Παντελή Σκλιά, συμφώνησαν να προχωρήσουν από 

κοινού στην υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας (MoU - Memorandum 

of Understanding) με στόχο την θέσπιση πλαισίου συνεργασίας των δύο φορέων.  

 

Δεδομένου ότι: 

 

1.1. Ο ΣΕΔ είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο, που έχει αναγνωρισθεί από τη Βουλή 

των Ελλήνων ως θεσμικός φορέας της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, (ν. 3756/2009, 



άρθρο 10, παρ.4, ΦΕΚ 53 Α' και 3763/2009, άρθρο 27, παρ.2, ΦΕΚ 80 Α') και 

συμμετέχει σαν εκπρόσωπος των Ιδιωτών Επενδυτών, μαζί με άλλους 7 φορείς: 

Χ.Α. (Χρηματιστήριο Αθηνών), ΣΜΕΧΑ (εκπρόσωπος των χρηματιστηριακών 

εταιρειών), ΕΝΕΙΣΕΤ (εκπρόσωπος των εισηγμένων εταιρειών), ΕΕΤ (Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών), ΕΘΕ (Ένωση Θεσμικών Επενδυτών), ΣΕΠΕΥ (εκπρόσωπος 

των ΑΕΕΔ και των ΕΠΕΥ) και ΕΕΕΚ (Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών 

Κεφαλαίων) στη "Συμβουλευτική Επιτροπή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς". 

Καταστατικός ρόλος του ΣΕΔ  μεταξύ άλλων είναι η διάδοση και εξάπλωση της 

επενδυτικής συνείδησης στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό ορίζοντα, η συνεχής 

προσπάθεια εκπαίδευσης και βελτίωσης της επενδυτικής και χρηματιστηριακής 

παιδείας των επενδυτών και η προώθηση της χρήσης του διαδικτύου, ως μέσου 

ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων σε θέματα Κεφαλαιαγοράς. 

 

1.2. Το Πανεπιστήμιο συμπεριλαμβάνει στις δραστηριότητές του την εις βάθος 

μελέτη της θεωρίας της οικονομίας των αγορών και της εταιρικής διακυβέρνησης 

καθώς και των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων των χρηματοπιστωτικών 

αγορών. 

 

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που 

περιλαμβάνει: 

 

α) Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε γνωστικά αντικείμενα κοινού 

ενδιαφέροντος,  

β) Επιμόρφωση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών), αλλά 

και επενδυτών, σχετικά με την λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την 

Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών. 

γ) Παρακολούθηση δραστηριοτήτων και Γενικών Συνελεύσεων εισηγμένων εταιρειών 

δ) Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ του ΣΕΔ, του Πανεπιστημίου και λοιπών φυσικών 

και νομικών προσώπων 

ε) Προσέλκυση πόρων για τη δημιουργία υποδομών προκειμένου να καλυφθούν 

εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες 

στ) Διάχυση της γνώσης και των πληροφοριών με δημοσιεύσεις άρθρων, μελετών και 

βιβλίων 

ζ) Διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, συνεδρίων και σεμιναρίων 

η) Λοιπές δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. 

 

2.1 Με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, στη συνεργασία των δύο 

φορέων, συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Συνεργασίας των δύο φορέων. Εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου στην επιτροπή συμμετέχει ο Πρύτανης. Εκ μέρους του ΣΕΔ στην 

επιτροπή συμμετέχει ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.  



2.2 Αντικείμενο της Επιτροπής θα είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η 

αξιολόγηση της υλοποίησης των στόχων του εν λόγω Μνημονίου συνεργασίας, η 

επίλυση τυχόν αναδυόμενων ζητημάτων, η περαιτέρω ανάλυση αναγκών, η 

εξειδίκευση θεματικών αξόνων, καθώς και η εποπτεία της οργάνωσης και 

υλοποίησης των δράσεων. 

 

Για τον ΣΕΔ 

 

Για το Πανεπιστήμιο 

Ο Πρόεδρος 

Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος 

Ο Πρύτανης 

Καθηγητής 

Παντελής Σκλιάς 

 


