Αναγνώριση αλλοδαπών πιστοποιητικών
Άρθρο 15 της απόφασης 18/809/21.2.2018 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄859/12.3.2018),
«Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν.4514/2018»
Τελευταία ενημέρωση:30.1.2019
Ο κατάλογος που ακολουθεί περιλαμβάνει τους τίτλους πιστοποίησης στην παροχή υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί
από αναγνωρισμένους φορείς αλλοδαπών χωρών, έχουν αναγνωριστεί από τις αντίστοιχες εποπτικές αρχές της
κεφαλαιαγοράς των χωρών αυτών, και έχουν θεωρηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως ισότιμοι των τίτλων
πιστοποίησης του άρθρου 3 της απόφασης 18/809/21.2.2018 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς.
Η αναγνώριση ισοτιμίας των αλλοδαπών τίτλων δύναται να χορηγηθεί ύστερα από σχετική αίτηση του
ενδιαφερόμενου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση αναγνώρισης της
αλλοδαπής εποπτικής αρχής, και εφόσον ο υποψήφιος έχει επαρκή γνώση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Προς αυτόν το σκοπό, ο κάθε υποψήφιος οφείλει να συμμετάσχει επιτυχώς στην
εξέταση του τμήματος «Νομοθετικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς», όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της
απόφασης18/809/21.2.2018.
Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί το δικαίωμα αφενός της απόρριψης αίτησης αναγνώρισης
ισοτιμίας τίτλου πιστοποίησης αλλοδαπής χώρας, εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος παύσει να αναγνωρίζεται από την
αρμόδια αλλοδαπή εποπτική αρχή, και αφετέρου της αναγνώρισης
διαφορετικής ισοτιμίας από την ήδη
χορηγηθείσα, εφόσον η κατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου τίτλου τροποποιηθεί από την αρμόδια αλλοδαπή
αρχή.
Ο κατάλογος με τις χορηγηθείσες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ισοτιμίες αλλοδαπών
πιστοποιήσεων με τις αντίστοιχες ελληνικές πιστοποιήσεις είναι ο ακόλουθος:

Αλλοδαπός τίτλος

Αντίστοιχος Ελληνικός τίτλος

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

Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα
ή εκδότες (δ)

Certified International Investment Analyst (CIIA, Final), της ACIIA

Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα
ή εκδότες (δ)

Certificate in Investment Management (CIM), του Securities and
Investment Institute

Διαχείριση χαρτοφυλακίων (γ)

Investment Management Certificate (IMC), του CFA Society of UK
(πρώην UK Society of Investment Professionals / Institute of
Investment Management and Research)

Διαχείριση χαρτοφυλακίων (γ)

CEFA του EFFAS

Διαχείριση χαρτοφυλακίων (γ)

Series 7: General Securities Registered Representative, του
NASDAQ

Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β)

Πιστοποίηση Κυπριακής Δημοκρατίας για Παροχή Επενδυτικών
Συμβουλών

Παροχή επενδυτικών συμβουλών (β)

Πιστοποίηση (Tier 1 level) της Securities & Derivatives Industry
Association (SDIA) από την AUSTRALIAN SECURITIES &
INVESTMENT COMMISSION (ASIC),

Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες (β1)

Certificate in Securities & Financial Derivatives,
από το Securities Institute

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα (α2)

Financial Services Legal Framework: Advanced Examination της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Διαχείριση χαρτοφυλακίων (γ)

