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Δελτίο Τύπου
Τελετή απονομής νέων τίτλων επαγγελματικής πιστοποίησης CFA
Η Ελληνική Ένωση CFA είχε την ιδιαίτερη χαρά να τιμήσει τους νέους επιτυχόντες του τίτλου
επαγγελματικής πιστοποίησης CFA (Chartered Financial Analyst), την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου,
2019.
Η Ελληνική Ένωση CFA, ως το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA Institute στην Ελλάδα,
απένειμε τον τίτλο της πιστοποίησης CFA σε 28 νέους charterholders, οι οποίοι συμπλήρωσαν
εντός του 2019 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την απονομή του τίτλου, ήτοι την επιτυχή
εξέταση και στα τρία εκπαιδευτικά επίπεδα (levels) καθώς και την κατ’ ελάχιστη 48μηνή
εργασιακή εμπειρία σε συναφές αντικείμενο.
Επίσημοι προσκεκλημένοι και ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο κ. Richard Fernand, CFA, Senior
Director Continuing Professional Development του CFA Institute και ο κ. Νικόλαος Πορφύρης,
Chief Business Development Officer του Athens Exchange Group. Ο κ. Fernand μίλησε για τα
οφέλη της συνεχούς εκπαίδευσης, εκμάθησης και συνεργασίας των μελών του CFA Institute,
της μεγαλύτερης δηλαδή διεθνούς κοινότητας επαγγελματιών του επενδυτικού τομέα. Από
την πλευρά του , ο κ. Πορφύρης τόνισε τη σημαντικότητα της μακροχρόνιας συνεργασίας του
Χρηματιστήριου Αθηνών με την Ελληνική Ένωση CFA και τα Μέλη της καθώς και τα οφέλη της
πιστοποίησης που συμβάλλουν στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των επαγγελματιών της
Ελληνικής κεφαλαιαγοράς.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης CFA κ. Λουκάς Δέδες, CFA συνεχάρη τους επιτυχόντες,
τόνισε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αποκτούν πλέον στον χρηματοοικονομικό κλάδο,
τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο και ανέλυσε τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν
τους κατόχους της πιστοποίησης CFA, τα οποία αφορούν κυρίως την ηθική, την υπευθυνότητα
και την αξιοπιστία στην επαγγελματική τους συμπεριφορά.
Η Ελληνική Ένωση CFA θα ήθελε να συγχαρεί για άλλη μια φορά τους νέους επιτυχόντες και
να τους παροτρύνει να συνεχίσουν να προάγουν το ύψιστο επίπεδο επαγγελματισμού και
ηθικών προτύπων στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, όπως πρεσβεύουν οι αρχές
του CFA Institute.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη διεύθυνση: press@cfa.gr.

-ΤΕΛΟΣ-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ CFA (CFA Society Greece) είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA
Institute στην Ελλάδα. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που
δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Αποστολή της είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των
επαγγελματιών της Ελληνικής κεφαλαιαγοράς, και να προάγει το ύψιστο επίπεδο
επαγγελματισμού, ευσυνειδησίας και ακεραιότητας, σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας
του CFA Institute. To CFA Institute είναι ο παγκόσμιος μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που
απονέμει τον τίτλο CFA.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.cfa.gr .

