
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Αναγνώριζη πιζηοποιηηικών επαγγελμαηικής καηαλληλόηηηας 

αλλοδαπών χωρών 
Άξζξν 15 ηεο απόθαζεο 11/720/16.7.2015 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

 (ΦΔΚ Β΄178019.8.2015) 
 
Τειεπηαία ελεκέξσζε:16.10.2015 

Ο θαηάινγνο πνπ αθνινπζεί πεξηιακβάλεη ηνπο ηίηινπο επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο ζηελ παξνρή επελδπηηθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ έρνπλ εθδνζεί από αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο αιινδαπώλ ρσξώλ, έρνπλ αλαγλσξηζηεί από ηηο 
αληίζηνηρεο επνπηηθέο αξρέο ηεο θεθαιαηαγνξάο ησλ ρσξώλ απηώλ, θαη έρνπλ ζεσξεζεί από ηελ Δπηηξνπή 
Κεθαιαηαγνξάο σο ηζόηηκνη ησλ ηίηισλ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο απόθαζεο 
11/720/16.7.2015 ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο (ΦΔΚ Β΄178019.8.2015).  

Η αλαγλώξηζε ηζνηηκίαο ησλ αιινδαπώλ ηίηισλ δύλαηαη λα ρνξεγεζεί ύζηεξα από ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 
ελδηαθεξόκελνπ πξνο ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, ζπλνδεπόκελε από ζρεηηθή βεβαίσζε αλαγλώξηζεο ηεο 

αιινδαπήο επνπηηθήο αξρήο, θαη εθόζνλ ν ππνςήθηνο έρεη επαξθή γλώζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο 
ηεο ειιεληθήο θεθαιαηαγνξάο. Πξνο απηόλ ην ζθνπό, ν θάζε ππνςήθηνο νθείιεη λα ζπκκεηάζρεη επηηπρώο ζηελ 
εμέηαζε ηνπ ηκήκαηνο «Ννκνζεηηθό Πιαίζην ηεο Κεθαιαηαγνξάο», όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 15 ηεο απόθαζεο 
11/720/16.7.2015.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα αθελόο ηεο απόξξηςεο αίηεζεο αλαγλώξηζεο 

ηζνηηκίαο ηίηινπ επαγγεικαηηθήο πηζηνπνίεζεο αιινδαπήο ρώξαο, εθόζνλ ν ζπγθεθξηκέλνο ηίηινο παύζεη λα 
αλαγλσξίδεηαη από ηελ αξκόδηα αιινδαπή επνπηηθή αξρή, θαη αθεηέξνπ ηεο αλαγλώξηζεο  δηαθνξεηηθήο ηζνηηκίαο 
από ηελ ήδε ρνξεγεζείζα, εθόζνλ ε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ  ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ ηξνπνπνηεζεί από ηελ αξκόδηα 
αιινδαπή αξρή. 

Ο θαηάινγνο κε ηηο ρνξεγεζείζεο από ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ηζνηηκίεο αιινδαπώλ 
πηζηνπνηήζεσλ κε ηηο αληίζηνηρεο ειιεληθέο πηζηνπνηήζεηο είλαη ν αθόινπζνο: 

Αλλοδαπός ηίηλος Ανηίζηοιχος Ελληνικός ηίηλος 

Chartered Financial Analyst (CFA, Series 3) ηνπ CFA 
Institute,  

Αλάιπζε κεηνρώλ θαη αγνξάο (δ) 

Certified International Financial Analyst (CIIA, Final) ηεο 
ACIIA 

Αλάιπζε κεηνρώλ θαη αγνξάο (δ) 

Certificate in Investment Management (CIM), ηνπ 

Securities and Investment Institute 
Γηαρείξηζε Χαξηνθπιαθίνπ Πειαηώλ (γ) 

Investment Management Certificate (IMC), ηνπ CFA 
society of UK (πξώελ UK Society of Investment 
Professionals / Institute of Investment Management and 

Research) 

Γηαρείξηζε Χαξηνθπιαθίνπ Πειαηώλ (γ) 

CEFA ηνπ EFFAS Γηαρείξηζε Χαξηνθπιαθίνπ Πειαηώλ (γ) 

Series 7: General Securities Registered Representative, 
ηνπ NASDAQ 

Παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ (β) 

Πηζηνπνίεζε Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο γηα Παξνρή 

Δπελδπηηθώλ Σπκβνπιώλ 
Παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ (β) 

Πηζηνπνίεζε (Tier 1 level) ηεο Securities & Derivatives 
Industry Association (SDIA) από ηελ AUSTRALIAN 

SECURITIES & INVESTMENT COMMISSION (ASIC),  

Παξνρή επελδπηηθώλ ζπκβνπιώλ ζε θηλεηέο αμίεο 
(β1) 

 

Certificate in Securities & Financial Derivatives από ην 
Securities Institute 

Λήςε θαη δηαβίβαζε εληνιώλ ζε παξάγσγα (α2) 

 
 


