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Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

ΟΜΙΛΟΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
                (Ο.Τ.Ε.Ν-Α.I. CATALYST)

                     ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μεταξύ

Συνδέσμου Επενδυτών και Διαδικτύου (ΣΕΔ)

του 

Ομίλου Τεχνητής Νοημοσύνης (Ο.ΤΕ.Ν. - A.I.Catalyst)

Στην  Αθήνα,  σήμερα  18  Οκτωβρίου  2021,  τα  ακόλουθα

συμβαλλόμενα μέρη:

1) Αφ’ ενός, ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου (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,

2) Αφ’ ετέρου, ο Όμιλος Τεχνητής Νοημοσύνης και διακριτικό τίτλο

Ο.ΤΕ.Ν.  - A.I.Catalyst,  που  εδρεύει  στον  Δήμο  Αθηναίων  (οδός
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Ομήρου 6, Τ.Κ. 10564) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο

Καθηγητή κ. Παύλο Π. Σωτηριάδη,

συμφώνησαν  να  προχωρήσουν  από  κοινού  στην  υπογραφή  του
παρόντος  Μνημονίου  Συνεργασίας  (MoU  –  Memorandum  of
Understanding) με στόχο την θέσπιση πλαισίου συνεργασίας των δύο
φορέων.

      

                Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα εξής:

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Έχοντας Υπόψη 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. Ο   Όμιλος  Τεχνητής  Νοημοσύνης  είναι  μη  κερδοσκοπικό  Σωματείο
(Έγκριση  Καταστατικού  με  την  υπ’  αριθμ.  29/2021  διάταξη  του
Ειρηνοδικείου  Αθηνών).  Ο  Βασικός  σκοπός  του  συνδέεται  με  την
μελέτη,  προώθηση,  προβολή,  διάδοση  και  υιοθέτηση  των
ευεργετημάτων  της  4ης  τεχνολογικής  επανάστασης  μέσω  της
καινοτομίας  στον  τομέα  της  Τεχνητής  Νοημοσύνης  (Artificial
Intelligence) και της Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) στην
Ελλάδα. Επίσης καταστατικός σκοπός του ΟΤΕΝ είναι  η ανάδειξή του
ως θεσμικού Συμβούλου της Πολιτείας αλλά και επιχειρήσεων, φορέων
και οργανισμών του ιδιωτικού τομέα που θέλουν να αξιοποιήσουν τις
τεχνολογίες της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και της
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Επιστήμης των Δεδομένων (Data Science) στο χώρο δραστηριοποίησής
τους. 
 

 Β.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Τα Εμπλεκόμενα Μέρη εκφράζουν δια του παρόντος την πρόθεσή τους να
συνεργαστούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Μνημονίου δηλαδή
την υλοποίηση των κάτωθι Δράσεων: 

 Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης σε γνωστικά αντικείμενα κοινού
ενδιαφέροντος (άρθρα γενικής φύσης και επιστημονικά έργα)

 Επιμόρφωση  φοιτητών  (προπτυχιακών,  μεταπτυχιακών  και
διδακτορικών),  αλλά  και  επενδυτών,  σχετικά  με  την  λειτουργία  του
Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων
εταιρειών  και  την  χρήση  της  Τεχνητής  Νοημοσύνης  και  τις  Νέες
Τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους

 Από κοινού ανάπτυξη συνεργασιών (ΣΕΔ και Ο.Τ.Ε.Ν) με Πανεπιστήμια,
Ερευνητικά Ιδρύματα και λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα

 Προσέλκυση  πόρων  για  τη  δημιουργία  υποδομών  προκειμένου  να
καλυφθούν εκπαιδευτικές, γνωσιακές ανάγκες και ερευνητικές ανάγκες

 Από  κοινού  Διοργάνωση  ημερίδων,  διαλέξεων,  συνεδρίων  και
σεμιναρίων
κοινού ενδιαφέροντος και

 Από κοινού Διοργάνωση Δράσεων για την προώθηση της χρήσης και
των  δυνατοτήτων  της  Τεχνητής  Νοημοσύνης  σε  φυσικά  και  νομικά
πρόσωπα.

 Γ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, στη συνεργασία των
δύο φορέων, συγκροτείται Ειδική Επιτροπή Συνεργασίας των δύο φορέων. Εκ
μέρους  του  Ομίλου  Τεχνητής  Νοημοσύνης  στην  επιτροπή  συμμετέχει  ο
Πρόεδρος και Α’ Αντιπρόεδρος. Εκ μέρους του ΣΕΔ στην επιτροπή συμμετέχει
ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας.

Αντικείμενο  της  Επιτροπής  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.
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Αυτά  συμφώνησαν,  συνομολόγησαν  και  συναποδέχθηκαν  τα  Μέρη,  σε
απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το παρόν σε δύο (2) πρωτότυπα, έλαβε το
κάθε μέρος από ένα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΕΔ

Ο Πρόεδρος 

Χαράλαμπος (Μπάμπης) Εγγλέζος

ΓΙΑ ΤΟΝ

Ο.ΤΕ.Ν. - Α.Ι. CATALYST

Ο Πρόεδρος

Παύλος Π. Σωτηριάδης
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