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Επαγγελµατική Πιστοποίηση ∆ιαχείρισης Επενδύσεων 
από το Securities & Investment Institute του Λονδίνου 

Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) 
 
 
Τα Certificates του Securities & Investments Institute (SII), οι πιο έγκυρες και 
αναγνωρισµένες πιστοποιήσεις του Λονδίνου στον χρηµατοοικονοµικό τοµέα, 
εγκεκριµένες από την Βρετανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Financial Services Authority 
FSA) µπορούν τώρα να αποκτηθούν και στην Ελλάδα. 
 

Η Ελληνοαµερικανική Ένωση µε µακρά παράδοση στην εκπαίδευση και η Η&F Analysis (ο µοναδικός 
Accredited Training Provider του SII στην Ελλάδα) προσφέρουν προπαρασκευαστικά σεµινάρια και 
διοργανώνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Certificate in Investment Management. 
 

To SII Level 3 Certificate in Investments (Investment Management) είναι η πιο ολοκληρωµένη 
πιστοποίηση για άτοµα που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επενδύσεων ως brokers, traders σε 
µετοχές ή/και παράγωγα, αναλυτές, σύµβουλοι επενδύσεων, hedge fund managers, στελέχη 
αµοιβαίων κεφαλαίων, σύµβουλοι επενδύσεων αλλά και ασχολούµενοι µε επενδύσεις που σχετίζονται 
µε corporate finance και venture capital.  Τα πλεονεκτήµατα για στελέχη και οργανισµούς του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα είναι εξαιρετικά: 
 

 To Certificate in Investment Management είναι η µοναδική πιστοποίηση που αναγνωρίζει 
τον επαγγελµατία συνολικά ως Investment Manager και όχι τµηµατικά (π.χ. µόνο για 
παράγωγα), καθώς η ύλη για τις εξετάσεις καλύπτει θέµατα διαχείρισης, διαφόρων 
επενδυτικών προϊόντων (µετοχές, παράγωγα), αµοιβαίων κεφαλαίων, εταιρικών 
χαρτοφυλακίων και κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, πάντα υπό το πρίσµα της σύγχρονης 
αγοράς 

 
 Θεωρείται ίσως το πιο αναγνωρισµένο επαγγελµατικό πιστοποιητικό στην Ευρώπη 
και το χρησιµοποιούν κορυφαίες εταιρείες του χώρου όπως η JP Morgan, UBS Asset 
Management, Goldman Sachs, Deutsche Bank και πολλές άλλες. 

 
 ∆ίνεται πλέον µια µοναδική ευκαιρία στους Έλληνες επαγγελµατίες αλλά και στις εταιρείες του 
χώρου να πιστοποιηθούν πλέον από τον πιο αρµόδιο και έγκυρο φορέα του Λονδίνου και έναν 
από τους πιο γνωστούς στην Ευρώπη, αποκτώντας έτσι τόσο την εγχώρια όσο και την 
διεθνή αναγνώριση ως επαγγελµατίες Investment Managers κερδίζοντας ταυτόχρονα 
και το δικαίωµα να γίνουν µέλη της µεγάλης διεθνούς κοινότητας του SII. 

 

Το SII βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων στο χώρο των επαγγελµατικών πιστοποιήσεων 
στην Αγγλία, αλλά και στην Ευρώπη και το Certificate in Investment Management αποτελεί το 
κορυφαίο του Certificate. Το SII είναι το µεγαλύτερο και πιο ευρέως γνωστό επαγγελµατικό 
ινστιτούτο στο Λονδίνο µε 17.000 µέλη, ενώ µόνο φέτος αναµένεται να λάβουν µέρος στις εξετάσεις 
για τα πιστοποιητικά του 34.000 επαγγελµατίες του χώρου. Το SII δηµιουργήθηκε υπό την αιγίδα και 
συνδροµή της Bank of England, του London Stock Exchange και του LIFFE (London International 
Financial Futures and Options Exchange), ενώ όλα  τα Certificates του είναι αναγνωρισµένα από την 
FSA. 
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