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Υπογράφηκε την Τρίτη, 3 Μαΐου 2016 στην Τεχεράνη (Ιράν) Πρωτόκολλο Συνεργασίας
(Memorandum of Understanding) μεταξύ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος,
εκπροσωπουμένης δια του Προέδρου της καθηγητού Χ. Γκότση, και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς του Ιράν (Securities and Exchange Organization, SEO), εκπροσωπουμένης δια του
Προέδρου της Δρ. M. Fetanat.
Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα και
αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη διμερών σχέσεων σε θέματα λειτουργίας
και ανάπτυξης σχέσεων των δύο Κεφαλαιαγορών. Με τη δημιουργία ασφαλών συνθηκών στην
ανταλλαγή εμπιστευτικών εποπτικών πληροφοριών, αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης
προϊόντων, ανοίγει πλέον ο δρόμος για άμεσες συνεργασίες μεταξύ των χρηματιστηρίων των δύο
χωρών και αύξηση της αναγνωρισιμότητας των δύο Αγορών.

Η Αγορά του Ιράν είναι ίσως η σημαντικότερη της ευρύτερης περιοχής, με σημαντικά περιθώρια
ανάπτυξης. Διαθέτει κεφάλαια προς αξιοποίηση, και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει πηγή
ενδιαφέροντος για επενδύσεις όχι μόνο σε κινητές αξίες, αλλά και για άμεσες επενδύσεις στον
παραγωγικό τομέα.
Συμφωνήθηκε η συνέχιση των επαφών, ώστε να εντοπισθούν συγκεκριμένα προϊόντα και
υπηρεσίες αμοιβαίου ενδιαφέροντος, όπως ενδεικτικά η εισαγωγή ETFs στα δυο χρηματιστήρια,
η ευχερής πρόσβαση μεταξύ των δυο Αγορών μέσω χρήσης της υπάρχουσας από την ΕΧΑΕ
τεχνολογίας, η δυνατότητα για έκδοση ADRs και τέλος η εναρμόνιση του κανονιστικού πλαισίου,
ώστε να είναι εφικτή η παράλληλη εισαγωγή (dual listing) εταιριών από τις δύο χώρες.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος δήλωσε ότι «Η υπογραφή του Πρωτοκόλλου
Συνεργασίας για τις δυο φίλες χώρες είναι ιδιαιτέρως σημαντική, καθώς αποτελεί το θεμέλιο λίθο
για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων στον χρηματιστηριακό τομέα. Το Ιράν είναι μια χώρα που
μας ενδιαφέρει παρά πολύ. Για την φίλη χώρα ανοίγει μια πύλη εισόδου στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ
η ελληνική κεφαλαιαγορά θα έχει συμμετοχή, ταυτόχρονα με άλλες χώρες, όπως η Γερμανία και η
Γαλλία, οι οποίες έχουν δείξει σφοδρό ενδιαφέρον για να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια μεγάλη
αγορά, όπως είναι αυτή του Ιράν».
Ο Πρόεδρος της SEO, με την ευκαιρία της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, δήλωσε
ότι αποτελεί σημαντική επιλογή για την ιρανική κεφαλαιαγορά η συνεργασία με την Ελλάδα,
προσβλέπει δε σε περαιτέρω επέκταση και εμβάθυνσή της. «Τα περιθώρια είναι μεγάλα και πρέπει
να τα αξιοποιήσουμε», ανέφερε ο κ. Fetanat.
Στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας παρευρέθησαν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς Ελλάδος, κ. Ξ. Αυλωνίτης, και ο Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής του ΧΑΑ,
κ. Ν. Πορφύρης.

