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Πρόσκληση σε Ενημερωτική Παρουσίαση  

 

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA (CFA Society Greece), με ιδιαίτερη χαρά καλεί τους φοιτητές 

και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε ενημερωτική παρουσίαση σχετικά με την επαγγελματική 

πιστοποίηση Chartered Financial Analyst (CFA) και το CFA Program, την Τρίτη 28 Μαρτίου και ώρα 18:00 στο 

Αμφιθέατρο ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ. 

 

Σε ποιους απευθύνεται η ενημερωτική παρουσίαση; 

✓ Φοιτητές του τρίτου και τέταρτου έτους που σκέφτονται ή στοχεύουν να εργαστούν στον χρηματοοικονομικό ή 

επενδυτικό τομέα της Ελλάδας ή του εξωτερικού  

✓ Φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων που εργάζονται στον χρηματοοικονομικό ή επενδυτικό τομέα, ή 

στοχεύουν να εργαστούν σε αυτούς τους τομείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

✓ Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου που εργάζονται στο χρηματοοικονομικό ή επενδυτικό τομέα ή σκέφτονται να 

στραφούν επαγγελματικά σε αυτούς τους τομείς στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 

✓ Φοιτητές και απόφοιτοι που εργάζονται ή σκέφτονται να εργαστούν σε θέση χρηματοοικονομικής φύσεως, εκτός 

των χρηματοοικονομικών ή επενδυτικών τομέων 

 

Ποια είναι η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA;  

Η Ελληνική Ένωση Χρηματοοικονομικών Αναλυτών CFA είναι το επίσημα αναγνωρισμένο μέλος του CFA Institute 

στην Ελλάδα. Αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση που απαρτίζεται από στελέχη που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

των επενδύσεων και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.  

Η 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. Το CFA Institute είναι ο παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που 

απονέμει τον τίτλο του CFA charterholder.  

 

Τι είναι το CFA charter; 

To Chartered Financial Analyst (CFA) charter είναι επαγγελματικός τίτλος που απονέμεται από το CFA Institute σε άτομα 

που ολοκληρώνουν το CFA Program και κατέχουν την προαπαιτούμενη επαγγελματική προϋπηρεσία. Παραπάνω από 

188.000 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού και επενδυτικού τομέα, σε παραπάνω από 160 χώρες, είναι κάτοχοι 

του τίτλου CFA.  To CFA charter αναγνωρίζεται από άνω των 31.000 εργοδοτών, 750 πανεπιστημίων και 60 εποπτικών 

οργάνων διεθνώς ως ο υψηλότερος επαγγελματικός τίτλος στον τομέα τον επενδύσεων.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στέλνοντας ένα μήνυμα στο events@cfa.gr 

έως τις 24 Μαρτίου 2023.  
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