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Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ACCA και της ΕΛΤΕ 

 

To Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και η Επιτροπή Λογιστικής 
Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας εστιάζοντας στους τομείς 
της γνώσης, της πληροφόρησης, της ανταλλαγής τεχνογνωσίας, της εμπειρίας και της έρευνας με 
σκοπό τη βελτίωση του ελέγχου, του λογιστικού επαγγέλματος και της εταιρικής διακυβέρνησης. 

To ACCA είναι η παγκόσμια ένωση για επαγγελματίες λογιστές που παρέχει πιστοποίηση σε 
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. To ACCA λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, 
διασφαλίζοντας ότι τα μέλη της διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα και επιδιώκοντας ενεργά την 
ενίσχυση της αξίας της ελεγκτικής και λογιστικής επιστήμης στην κοινωνία μέσω της διεθνούς 
έρευνας. To ACCA έχει σήμερα 3.000 μέλη καθώς και φοιτητές στην Ελλάδα. 

Η ΕΛΤΕ ως εθνική εποπτική αρχή του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος, φέρει, μεταξύ 
άλλων αρμοδιοτήτων, την τελική ευθύνη για την εποπτεία και τον έλεγχο των επαγγελματικών 
εξετάσεων για την απόκτηση νόμιμης επαγγελματικής άδειας ορκωτού ελεγκτή λογιστή και τη 
συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

Στο πλαίσιο του μνημονίου: 

Το ACCA θα μοιραστεί με την ΕΛΤΕ τη γνώση, την εμπειρία και τις βέλτιστες πρακτικές του μέσω 
της επικοινωνίας παραδοτέων που σχετίζονται με την ενίσχυση της ελεγκτικής και λογιστικής 
διαδικασίας, της  λειτουργίας της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς και εργαλεία που σχετίζονται με 
την εφαρμογή των εν λόγω γνώσεων από τους ελεγκτές, τους λογιστές και τις διοικήσεις οντοτήτων. 

Η ΕΛΤΕ θα  αναπτύξει περαιτέρω και θα προσαρμόσει τις εν λόγω πληροφορίες για τη δημιουργία 
κατευθυντήριων οδηγιών στους ελεγκτές, τους λογιστές και τις διοικήσεις των επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, σε θέματα όπως going concern, professional skepticism, audit quality indicators, 
ESG, Audit Committees και Ethics. 

Το ACCA και η ΕΛΤΕ θα συνεργαστούν σε σχετικά προγράμματα ηγεσίας (Leadership) προς 
όφελος του επαγγέλματος με την οργάνωση κοινών δραστηριοτήτων.  

Το μνημόνιο συνεργασίας έχει ως στόχο την υποστήριξη της ανάπτυξης του επαγγέλματος στην 
Ελλάδα και ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του ACCA να συνεργάζεται με σημαντικούς 
φορείς, όπως είναι η ΕΛΤΕ. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΤΕ 


