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Δελτίο Τύπου 

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ένωσης CFA και της Ένωσης 

Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) 

 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ελληνικής Ένωσης CFA (CFA Society Greece) με την Ένωση 

Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ) ανακοινώνεται η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των 

δυο φορέων.   

Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Ένωσης Θεσμικών 

Επενδυτών κ. Θεοφάνη Μυλωνά και τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης CFA κ. Λουκά Δέδε 

έχει ως στόχο την ενίσχυση της δεσμών των δυο φορέων και την ανάληψη κοινών δράσεων 

σε θέματα που προάγουν το χώρο των επενδύσεων και της επαγγελματικής διαχείρισης στην 

Ελλάδα, προς όφελος των επενδυτών και της κοινωνίας γενικότερα.  

Εκ μέρους της ΕΘΕ, ο κ. Μυλωνάς ανέφερε: «Η Ελληνική Ένωση CFA είναι σταθερός 

συνομιλητής μας επί σειρά ετών και έχουμε από κοινού συνδράμει σε ενέργειες για την  

ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε 

υπογραμμίζει την σχέση αυτή και θα επιτρέψει την περαιτέρω διεύρυνση και εμβάθυνση 

της».  

Από πλευράς της Ελληνικής Ένωσης CFA, ο κ. Δέδες δήλωσε:  «Η συνεργασία μας με την ΕΘΕ 

αριθμεί ήδη πολλά έτη και η υπογραφή αυτού του Μνημονίου Συνεργασίας μας επιτρέπει να 

συνεργαστούμε σε ένα ανανεωμένο επίπεδο δράσεων και να διευρύνουμε τις προσπάθειες 

μας για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, αναδεικνύοντας τις ωφέλειες που έχει η 

επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεων και η συνεχής εκπαίδευση των επαγγελματιών 

του χώρου». 

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 
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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 . 

http://www.cfa.gr/



